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II. ASPECTES GENERALS
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II.1 TÈCNICS REDACTORS
El present projecte ha estat redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Carlos Carrillo Romero,
amb número de col·legiat 21.993 al Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa.
En l’elaboració del projecte també hi ha participat:
L’Enginyer Tècnic Industrial David Almazán Roig, amb número de col·legiat 22.489 al Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa.

II.2 PROMOTOR
El promotor del present projecte és l’Ajuntament de Barcelona que executa i gestiona les
actuacions del Projecte d’estalvi energètic i millora de les instal·lacions d’enllumenat del
Centre Poliesportiu Josep Comellas i de la Pista Principal del Centre Poliesportiu Creueta del
Coll.
Les dades de contacte del promotor són les següents:
Nom:

Ajuntament de Barcelona – Districte de Gràcia
Departament de Recursos Interns

Adreça:

Francesc Giner, núm. 46

Població:

08012 – Barcelona

Telèfon:

93 291 66 28

II.3 ANTECEDENTS
Els edificis objecte del present projecte són dos Centres Poliesportius amb les següents
característiques:

II.3.1 Centre Poliesportiu Josep Comellas
El Centre Poliesportiu Josep Comellas és un poliesportiu situat al centre de Barcelona i
construït l’any 2008 segons justifica la propietat.
Al Juny de l’any 2013 és va realitzar la legalització de Baixa Tensió.
Les instal·lacions de l’edifici compleixen amb el Decret 840/2002.
A finals del 2018, el Departament de Recursos Interns del Districte de Gràcia, va contractar a
l’enginyeria LAVOLA 1981, S.A., la redacció del Projecte d’estalvi energètic i millora de les
instal·lacions d’enllumenat del Centre Poliesportiu Josep Comellas.
Les instal·lacions dels receptors com la distribució daten de l’any 2013, tant el cablejat com els
receptors d’enllumenat estan en bon estat, per qüestions d’eficiència és vol reformar la part
d’enllumenat i el seu control per a optimitzar i reduir costos.
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Amb la intenció de realitzar els treballs descrits al projecte citat anteriorment, s’ha realitzat la
verificació del material prescrit i actualització de preus corresponent per executar els treballs
de millora energètica definits en el present document tècnic.

II.3.2 Centre Poliesportiu Creueta del Coll
L’edifici objecte del present projecte és es un poliesportiu situat al centre de Barcelona, aquest
centre va ser construït l’any 2001 segons justifica la propietat.
Al octubre de l’any 2001 és va realitzar la legalització de Baixa Tensió, té un número de registre
de instal·lació 61722.
Les instal·lacions de l’edifici compleixen amb el Decret 2413/1973.
A finals del 2018, el Departament de Recursos Interns del Districte de Gràcia, va contractar a
l’enginyeria LAVOLA 1981, S.A., la redacció del Projecte d’estalvi energètic i millora de les
instal·lacions d’enllumenat del Centre Poliesportiu La Creueta del Coll.
Les instal·lacions dels receptors com la distribució daten de l’any 2001, tant el cablejat com els
receptors d’enllumenat estan en bon estat, per qüestions d’eficiència és vol reformar la part
d’enllumenat i el seu control per a optimitzar i reduir costos.
Amb la intenció de realitzar els treballs descrits al projecte citat anteriorment, s’ha realitzat la
verificació del material prescrit, la separació del primer projecte en diferents fases d’actuació i
actualització de preus corresponent per executar els treballs de millora energètica definits en
el present document tècnic.

II.4 ÀMBIT DEL PROJECTE
L’objecte del present projecte tècnic és especificar les parts que composen la instal·lació
elèctrica corresponent a l’enllumenat, necessàries per a la reforma interior de la mateixa,
referents al Poliesportiu Josep Comellas i de la Pista Principal del Centre Poliesportiu Creueta
del Coll del Districte de Gràcia a Barcelona, així com detallar els materials a instal·lar, els càlculs
lumínics i la justificació del compliment de la normativa vigent aplicable.
La renovació de les instal·lacions d’enllumenat es dissenyaran segons especificacions tècniques
del plec de condicions d’aquest projecte.
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II.5 CONTINGUT I ABAST
Aquest projecte aporta el contingut necessari per a poder executar les instal·lacions per la
millora de l’eficiència energètica d’enllumenat dels equipaments municipals de referència.
Concretament s’inclou:
•

Informació que permeti conèixer l’estat de les instal·lacions actuals d’enllumenat.

•

L’emplaçament de les instal·lacions.

•

Les instal·lacions i treballs a realitzar.

•

Les característiques tècniques de les lluminàries previstes en el present projecte
tècnic.

•

Plànol d’ubicació de les noves lluminàries previstes i dels elements de detecció i
control de les mateixes.

II.6 SITUACIÓ GEOGRÀFICA
II.6.1 Centre Poliesportiu Josep Comellas
Les coordenades geogràfiques geodèsiques de l’edifici objecte del present projecte tècnic, son:
Coordenada X:

429.350 m

Coordenada Y:

4.583.245 m
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II.6.2 Centre Poliesportiu Creueta del Coll
Les coordenades geogràfiques geodèsiques de l’edifici objecte del present projecte tècnic, son:
Coordenada X:

428.605 m

Coordenada Y:

4.585.385 m

II.7 TITULAR
II.7.1 Centre Poliesportiu Josep Comellas
El titular de la instal·lació és:

Ajuntament de Barcelona

CIF:

P0801900B

Instal·lació:

Centre Esportiu Josep Comellas

Emplaçament de la instal·lació:

C/ Neptú, núm. 6 – 08006 – Barcelona

Domicili social:

C/ Francesc Giner, núm. 46 – 08012 –
Barcelona

II.7.2 Centre Poliesportiu Creueta del Coll
El titular de la instal·lació és:

Ajuntament de Barcelona

CIF:

P0801900B

Instal·lació:

Centre Poliesportiu La Creueta del Coll

Emplaçament de la instal·lació:

Passeig de la Mare de Déu del Coll, núm. 77 – 0
8006 – Barcelona

Domicili social:

C/ Francesc Giner, núm. 46 – 08012 –
Barcelona
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III. MEMÒRIA DE LA INSTAL·LACIÓ
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III.1 INFORMACIÓ GENERAL – CENTRE POLIESPORTIU JOSEP COMELLAS
III.1.1 Característiques de l’edifici
L’edifici consta de dues plantes amb una superfície útil de 2.331,84m2 aproximadament, cada
planta presenta la següent distribució:
III.1.1.1 Planta Baixa

III.1.1.2 Planta Soterrani

La distribució del poliesportiu és pot observar en els plànols adjunts en l’annex del present
projecte tècnic.
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III.1.2 Tensió de servei
El subministrament elèctric es realitza mitjançant línia trifàsica amb neutre, a 400 V de tensió
de servei i una freqüència de 50Hz.

III.1.3 Classificació de la instal·lació elèctrica
La present instal·lació elèctrica es classifica segons la ITC-BT-04 del R.D. 842/2002 com a LOCAL
DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA classificada com una instal·lació inclosa en el grup I.
La instal·lació ha de disposar d’un contracte de manteniment amb una empresa instal·ladora
acreditada pel Departament de Industria de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta empresa instal·ladora ha de realitzar una inspecció anual de la instal·lació, seguint la
metodologia establerta en la norma UNE 20.460-6-61, ha de complimentar un dictamen de
reconeixement i n’ha de deixar constància al llibre de manteniment de la instal·lació elèctrica.
Tanmateix, en la present instal·lació elèctrica el titular ha de sol·licitar la realització d’una
inspecció periòdica, per una EIC acreditada, en el termini de 5 anys a comptar després de la
data de legalització de la mateixa davant els organismes oficials pertinents. En aquesta
inspecció periòdica es comprovarà que es disposa de contracte de manteniment vigent amb
una empresa instal·ladora acreditada, que s’han realitzat els dictàmens de reconeixement de la
instal·lació anualment i que se n’ha deixat constància al llibre de manteniment de la instal·lació
elèctrica.
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III.2 INFORMACIÓ GENERAL – CENTRE POLIESPORTIU CREUETA DEL COLL
III.2.1 Característiques de l’edifici
L’edifici consta d’una planta amb una superfície útil de 2.123,03m2 aproximadament, segons la
següent distribució:

La distribució del poliesportiu és pot observar en els plànols adjunts en l’annex del present
projecte tècnic.

III.2.2 Tensió de servei
El subministrament elèctric es realitza mitjançant línia trifàsica amb neutre, a 400 V de tensió
de servei i una freqüència de 50Hz.

III.2.3 Classificació de la instal·lació elèctrica
La present instal·lació elèctrica es classifica segons la ITC-BT-04 del R.D. 842/2002 com a LOCAL
DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA classificada com una instal·lació inclosa en el grup I.
La instal·lació ha de disposar d’un contracte de manteniment amb una empresa instal·ladora
acreditada pel Departament de Industria de la Generalitat de Catalunya.
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Aquesta empresa instal·ladora ha de realitzar una inspecció anual de la instal·lació, seguint la
metodologia establerta en la norma UNE 20.460-6-61, ha de complimentar un dictamen de
reconeixement i n’ha de deixar constància al llibre de manteniment de la instal·lació elèctrica.
Tanmateix, en la present instal·lació elèctrica el titular ha de sol·licitar la realització d’una
inspecció periòdica, per una EIC acreditada, en el termini de 5 anys a comptar després de la
data de legalització de la mateixa davant els organismes oficials pertinents. En aquesta
inspecció periòdica es comprovarà que es disposa de contracte de manteniment vigent amb
una empresa instal·ladora acreditada, que s’han realitzat els dictàmens de reconeixement de la
instal·lació anualment i que se n’ha deixat constància al llibre de manteniment de la instal·lació
elèctrica.
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III.3 DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS – CENTRE POLIESPORTIU JOSEP COMELLAS
III.3.1 Descripció de la reforma d’enllumenat
En el present apartat descriurem les parts de la reforma de l’enllumenat i l’adequació puntual
de la instal·lació elèctrica del projecte.
La reforma és realitzarà de la manera següent, en la instal·lació hi ha diferents tipus de
lluminàries:
-

Downlight

-

Fluorescents 1x58W amb reactància magnètica

-

Fluorescents 1x18W amb reactància magnètica

-

Fluorescents 1x36W amb reactància magnètica

-

Fluorescents 2x58W amb reactància magnètica

-

Fluorescents 2x36W amb reactància magnètica

-

Projector halogen

-

Projectors de descàrrega per les pistes,....

És farà la substitució de lluminàries convencionals o equips convencionals a LED, depenen la
seva ubicació segons descrigui l’actual projecte.
També s’inclourà detectors de moviment, presencia i lluminositat en alguns punts, en altres
s’adequarà l’encesa convencional existent per a optimitzar millor la instal·lació.
S’utilitzarà la mateixa distribució de baixa tensió per l’enllumenat que hi ha actualment en el
poliesportiu, però en alguns punts es pot modificar per millorar el seu estat, segons criteri de
la direcció facultativa de l’obra.

III.3.2 Instal·lació d’enllumenat
En el present projecte els criteris de disseny de la instal·lació d’enllumenat interior són els
següents:
INTERIOR EDIFICI
Descripció actual
•

La instal·lació elèctrica que hi ha actualment és encastat, ja que disposa de un cel ras
en tot l’edifici, totes les canalitzacions en el interior de l’edifici són amb tubs flexibles
no metàl·lics, caixes de connexió de PVC i els receptors són tots muntats de forma
encastada.
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•

Els equips d’enllumenat actuals són de fluorescència i incandescència, aquests seran
substituïts per equips de tecnologia LED, incloent les llumeneres d’emergència.

•

Les enceses actuals són amb interruptor en les sales tancades no accessibles a
personal extern i té detectors de moviment en les zones que si són transitades i
obertes al públic. Aquests detectors es substituiran per uns de compatibles amb els
equip d’enllumenat de tecnologia LED. Els passadissos, gimnàs i la pista, hi ha un
quadre d’enceses en la sala de recepció on hi ha el comandament d’aquestes.

Modificació instal·lació
•

La xarxa de distribució es mantindrà tal i com està, només es modificarà la maniobra
del detector de presència per tal de connectar el nou, s’instal·larà una caixa, el
detector i un contactor per poder realitzar la maniobra correctament.

•

En les zones indicades en els plànols instal·larem un detector de presència juntament
amb un contactor per a la maniobra de potència.

•

Per a l’estalvi energètic el detector de presencia també tindrà sensor de lluminositat
per aprofitar el màxim la llum natural sempre que sigui possible, en aquest cas no es
disposa pràcticament de llum exterior, es deixarà programat el detector de manera
que tingui un correcte funcionament.

•

La intensitat lumínica considerada en els càlculs és aproximar-nos a la mesura que sigui
possible al que marca la normativa i està descrit en l’annex de càlculs d’aquest
projecte.

•

La distribució de les lluminàries, està assenyalada en els plànols adjunts.

PISTA INTERIOR POLIESPORTIU
Descripció actual
•

Actualment la il·luminació del poliesportiu està realitzada amb 40 projectors
d’halogenurs metàl·lics amb una potència de 400w cadascun d’ells, i aquests seran
substituïts per uns projector LED de 120w, també es reduirà el nombre de projectors,
ja que no són necessaris.

•

També hi ha instal·lades 32 lluminàries de descàrrega, que aquestes s’eliminaran
completament, ja que no té sentit tenir duplicada la il·luminació amb aquest cas. No
disposen de regulació en la pista, i l’encesa es realitza a través del quadre d’enceses
situat a la recepció de l’edifici.

•

La instal·lació actual disposa d’uns nivells d’il·luminació mitjans molt baixos.

Modificació instal·lació
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•

Es substituiran els projectors que hi ha actualment a la pista per uns de nous amb
tecnologia LED. Aquests projectors aniran col·locats i instal·lats tal i com marca en els
documents adjunts del projecte. Tal i com va demanar la propietat aquest poliesportiu
se li ha donat la Clase II on ens marca els paràmetres que ha de complir els càlculs
lumínics la nova instal·lació. Aquests paràmetres els marca la UNE 12193. Es detallen a
continuació.

•

Així mateix es va demanar que la instal·lació fos regulable. Els equips portaran un
driver amb comunicació DALI per crear diferents escenes. Les escenes que es
contemplen en el projecte són:

1. Escena partit
2. Escena entrenament
3. Escena mínim nivell
4. Il·luminació mig camp esquerre
5. Il·luminació mig camp dreta
6. Apagar o engegar il·luminació
•

El fet de fer la il·luminació regulable, fa que els paràmetres de la instal·lació sempre
siguin uniformes, això vol dir que no s’han de posar en funcionament una quantitat de
projectors per assolir els nivells desitjats, sempre es farà a través de la regulació.

•

També s’ha previst tenir un control remot de la instal·lació, que des d’un PC o un
element com smartphone o tableta, es pugui tenir el control de la instal·lació.
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•

També s’ha contemplat una partida per fer l’apuntament del projectors de forma
correcta, es prendran les mesures dels nivells d’il·luminació quan s’hagi fet la
instal·lació i es certificarà que són els previstos que s’han fet amb els estudis i que
contemplen els nivell desitjats en el moment de classificar la pista del poliesportiu com
a Classe II.

•

La instal·lació dels projectors s’ha previst fer-la en el mateix lloc on hi ha els actuals
instal·lats, així s’aprofita part de la instal·lació i també del cel ras. Tot i així, com que
s’ha reduït el número de projectors, s’ha previst una partida per substituir el cel ras
que quedi el forat dels projectors que es retiren.

•

En el interior de la sala del quadre elèctric, s’incorporarà un nou quadre elèctric de
regulació i control, on aniran ubicats els elements de control necessaris per poder fer
la instal·lació de regulació i control.

•

L’esquema general de la instal·lació de regulació i control respon a la imatge que
s’adjunta a continuació.
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III.3.3 Receptors d’enllumenat actuals
La instal·lació d’enllumenat existent al Poliesportiu Josep Comellas es detallen a continuació:
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III.3.4 Proposta de nous receptors d’enllumenat
Les característiques tècniques dels nous receptors d’enllumenat previstos en el present
projecte tècnic es detallen a continuació:
Imatge receptor

Descripció
Projector LED marca PHILIPS model BY480P LED170S/840 PSD WB GC
SI de 120 Watts
Ángulo del haz de fuente de luz 114 °
Color de la fuente de luz 840 blanco neutro
Fuente de luz sustituible Si
Número de unidades de equipo 1
Driver/unidad de potencia/transformador PSD [ Unidad de fuente de alimentación con interfaz
DALI]
Driver incluido Si
Tipo de óptica WB [ Haz ancho]
Apertura de haz de luz de la luminaria 42° x 44°
Interfaz de control DALI
Conexión Conector externo
Cable CW5
Clase de protección IEC Seguridad clase I
Test del hilo incandescente Temperatura 850 °C, duración 5 s
Marca de inflamabilidad D [ D]
Marca CE Marcado CE
Certificado ENEC Marcado ENEC
Tensión de entrada 220-240 V
Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz
Corriente de arranque 4,8 A
Tiempo de irrupción 2,3 ms
Factor de potencia (mín.) 0.9
Regulable Si
Material de la carcasa Aluminio
Material óptico PC
Material cubierta óptica/lente Vidrio
Material de fijación Acero
Acabado cubierta óptica/lente Clara
Longitud global 460 mm
Anchura global 410 mm
Altura global 80 mm
Color Plata RAL 9006
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 80 x 410 x 460 mm (3.1 x 16.1 x 18.1 in)
Código de protección de entrada IP65 [ Protección frente a la
penetración de polvo, protección
frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico IK07 [ IK07]
Flujo lumínico inicial 17000 lm
Tolerancia de flujo lumínico +/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial 142 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color 4000 K
Índice de reproducción cromática >80
Cromacidad inicial (0.38, 0.38) SDCM <3
Potencia de entrada inicial 120 W
Tolerancia de consumo de energía +/-10%
Rango de temperatura ambiente -30 °C a +45 °C
Temperatura ambiente para rendimiento Tq 45 °C
Nivel máximo de regulación 10%
Apta para encendidos y apagados aleatorios No
Código de producto completo 871869940736000
Nombre de producto del pedido BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI
EAN/UPC - Producto 8718699407360
Código de pedido 40736000
Material SAP 910500465542
Peso neto (pieza) SAP 7,900 kg
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Lluminària Led Lineal Marca PRILUX Model SILENT LED THIN LINE
Codi 204309 de 1x26 Watts
Código: 204309
Potencia LED: 1x26 (W)
Potencia Luminaria: 28 (W)
Flujo LED: 3420 (lm)
Flujo: 2415 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: >50000h
Dimensiones: 1150x100 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosφ)
Temperatura de trabajo: -5 +35 (ºC)
Regulación: BP
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: SILENT LED THIN LINE
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: I

Lluminària Led Lineal Marca PRILUX Model SILENT LED THIN LINE
Codi 204484 de 1x26 Watts
Código: 204484
Potencia LED: 1x26 (W)
Potencia Luminaria: 28 (W)
Flujo LED: 3420 (lm)
Flujo: 2415 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: >50000h
Dimensiones: 1122x100 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosφ)
Temperatura de trabajo: -5 +35 (ºC)
Regulación: BP
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: SILENT LED THIN LINE
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: I

Lluminària Led Lineal Marca PRILUX Model SILENT LED THIN LINE
Codi 211284 de 1x26 Watts
Código: 211284
Potencia LED: 1x26 (W)
Potencia Luminaria: 28 (W)
Flujo LED: 3420 (lm)
Flujo: 2415 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: >50000h
Dimensiones: 1150x100 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosφ)
Temperatura de trabajo: -5 +35 (ºC)
Regulación: BP
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Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: SILENT LED THIN LINE
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: I

Pantalla Estanca Led Marca PRILUX Model BERLIN AVANT Codi
550611 de 2x22 Watts
Código: 550611
Potencia LED: 2x22 (W)
Potencia Luminaria: 46 (W)
Flujo LED: 6000 (lm)
Flujo: 5280 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 B10>50.000h
Dimensiones: 1270x125x88 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosφ)
Temperatura de trabajo: -20 +35 (ºC)
Regulación: BP
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 65
Nombre: BERLIN AVANT
RA: >80
Lámpara incluída: Si
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: SUPERFICIE/SUSPENDIDO
IK: 08
Clase: I

Pantalla Estanca Led Marca PRILUX Model BERLIN AVANT Codi
550765 de 1x22 Watts
Código: 550765
Potencia LED: 1x22 (W)
Potencia Luminaria: 24 (W)
Flujo LED: 3000 (lm)
Flujo: 2640 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 B10>50.000h
Dimensiones: 1270x85x88 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosφ)
Temperatura de trabajo: -20 +35 (ºC)
Regulación: BP
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 65
Nombre: BERLIN AVANT
RA: >80
Lámpara incluída: Si
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: SUPERFICIE/SUSPENDIDO
IK: 08
Clase: I
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Downlight per encastar Led Marca PRILUX Model KENTAU Codi
381475 de 14 Watts
Código: 381475
Potencia Luminaria: 14 (W)
Flujo: 1596 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 120º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: >50000h
Dimensiones: Ø175x30 (mm)
Corte: 150-155 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosφ)
Temperatura de trabajo: -5 +35 (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: KENTAU CL
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II

Downlight per encastar Led Marca PRILUX Model KENTAU Codi
381444 de 20 Watts
Código: 381444
Potencia Luminaria: 20 (W)
Flujo: 2249 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 120º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: >50000h
Dimensiones: Ø225x30 (mm)
Corte: 200-210 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosφ)
Temperatura de trabajo: -5 +35 (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: KENTAU CL
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II

Downlight per encastar Led Marca PRILUX Model KENTAU Codi
381512 de 9 Watts
Código: 381512
Potencia Luminaria: 9 (W)
Flujo: 954 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 120º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: >50000h
Dimensiones: Ø150x30 (mm)
Corte: 125-130 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosφ)
Temperatura de trabajo: -5 +35 (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
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Nombre: KENTAU CL
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II

Downlight per encastar Led Marca PRILUX Model TRIBOLA NEO Codi
233309 de 25 Watts
Código: 233309
Potencia LED: 25 (W)
Potencia Luminaria: 29 (W)
Flujo LED: 3049 (lm)
Flujo: 2442 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 60º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: >40000h
Dimensiones: Ø160 (mm)
Corte: Ø160 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosφ)
Temperatura de trabajo: -5 +35 (ºC)
Regulación: BP
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 54
Nombre: TRIBOLA NEO
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II

Downlight per encastar Led Marca PRILUX Model TRIBOLA NEO Codi
234061 de 8 Watts
Código: 234061
Potencia LED: 8 (W)
Potencia Luminaria: 9 (W)
Flujo LED: 879 (lm)
Flujo: 703 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 45º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: >30000h
Dimensiones: Ø75 (mm)
Corte: Ø75 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosφ)
Temperatura de trabajo: -5 +35 (ºC)
Regulación: BP
Interior/Exterior: N/A
IP Luminaria: 65
Nombre: TRIBOLA NEO
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II
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Aplic Superfície Led Marca PRILUX Model ANZIO Codi 378024 de 20
Watts
Código: 378024
Potencia Luminaria: 20 (W)
Flujo: 1728 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 124º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: >25000h
Dimensiones: Ø221x71 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosφ)
Temperatura de trabajo: -5 +35 (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: Exterior
IP Luminaria: 65
Nombre: ANZIO
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO 9003
Posición de montaje: SUPERFICIE
Clase: II
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III.4 DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS – CENTRE POLIESPORTIU CREUETA DEL COLL
III.4.1 Descripció de la reforma d’enllumenat
En el present apartat descriurem les parts de la reforma de l’enllumenat i l’adequació puntual
de la instal·lació elèctrica del projecte.
És farà la substitució dels projectors de descàrrega de la pista amb lluminàries convencionals o
equips convencionals a LED, depenen la seva ubicació segons descrigui l’actual projecte.
S’utilitzarà la mateixa distribució de baixa tensió per l’enllumenat que hi ha actualment en el
poliesportiu, però en alguns punts es pot modificar per millorar el seu estat, segons criteri de
la direcció facultativa de l’obra.

III.4.2 Instal·lació d’enllumenat
En el present projecte els criteris de disseny de la instal·lació d’enllumenat interior són els
següents:
PISTA INTERIOR POLIESPORTIU
Descripció actual
•

Actualment la il·luminació del poliesportiu està realitzada amb 18 projectors
d’halogenurs metàl·lics amb una potència de 400w cadascun d’ells, i aquests seran
substituïts per 30 projectors LED de 120w, amb aquest cas per tenir els nivells lumínics
per la propietat, augmentaran el nombre de projectors, ja que són necessaris. No
disposen de regulació en la pista, i l’encessa es realitza a través del quadre d’encesses
situat a la recepció de l’edifici.

•

La instal·lació actual disposa d’uns nivells d’il·luminació mitjans molt baixos.

Modificació instal·lació
•

Es substituiran els projectors que hi ha actualment a la pista per uns de nous amb
tecnologia LED. Aquests projectors aniran col·locats i instal·lats tal i com marca en els
documents adjunts del projecte. Tal i com va demanar la propietat aquest poliesportiu
se li ha donat la Clase II on ens marca els paràmetres que ha de complir els càlculs
lumínics la nova instal·lació. Aquests paràmetres els marca la UNE 12193. Es detallen a
continuació.
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•

Així mateix es va demanar que la instal·lació fos regulable. Els equips portaran un
driver amb comunicació DALI per crear diferents escenes. Les escenes que es
contemplen en el projecte són:

1. Escena partit
2. Escena entrenament
3. Escena mínim nivell
4. Il·luminació mig camp esquerre
5. Il·luminació mig camp dreta
6. Apagar o engegar il·luminació
•

El fet de fer la il·luminació regulable, fa que els paràmetres de la instal·lació sempre
siguin uniformes, això vol dir que no s’han de posar en funcionament una quantitat de
projectors per assolir els nivells desitjats, sempre es farà a través de la regulació.

•

També s’ha previst tenir un control remot de la instal·lació, que des d’un PC o un
element com smartphone o tableta, es pugui tenir el control de la instal·lació.
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•

També s’ha contemplat una partida per fer l’apuntament del projectors de forma
correcta, es prendran les mesures dels nivells d’il·luminació quan s’hagi fet la
instal·lació i es certificarà que són els previstos que s’han fet amb els estudis i que
contemplen els nivell desitjats en el moment de classificar la pista del poliesportiu com
a Classe II.

•

La instal·lació dels projectors serà nova, ja que s’ha augmentat el nombre per poder
assolir els nivells demanats. Aquí s’ha contemplat el material necessari per fer aquesta
nova instal·lació amb els mitjans d’elevació corresponent degut a la dificultat que
presenta l’alçada.

•

En el interior de la sala del quadre elèctric, s’incorporarà un nou quadre elèctric de
regulació i control, on aniran ubicats els elements de control necessaris per poder fer
la instal·lació de regulació i control.

•

L’esquema general de la instal·lació de regulació i control respon a la imatge que
s’adjunta a continuació.
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III.4.3 Receptors d’enllumenat actuals
La instal·lació d’enllumenat existent al Poliesportiu La Creueta del Coll es detallen a
continuació:

III.4.4 Proposta de nous receptors d’enllumenat
Les característiques tècniques dels nous receptors d’enllumenat previstos en el present
projecte tècnic es detallen a continuació:
Imatge receptor

Descripció
Projector LED marca PHILIPS model BY481P LED250S/840 PSD WB GC
SI BP de 160 Watts
Ángulo del haz de fuente de luz 114 °
Color de la fuente de luz
840 blanco neutro
Fuente de luz sustituible
Si
Número de unidades de equipo 1
Driver/unidad de potencia/transformador PSD [ Unidad de fuente de alimentación con
interfaz DALI]
Driver incluido
Si
Tipo de óptica
WB [ Haz ancho]
Apertura de haz de luz de la luminaria
42° x 44°
Interfaz de control DALI
Conexión Conector externo
Cable
CW5
Clase de protección IEC
Seguridad clase I
Test del hilo incandescente
Temperatura 850 °C, duración 5 s
Marca de inflamabilidad
D [ D]
Marca CE Marcado CE
Certificado ENEC
Marcado ENEC
Período de garantía 5 años
Flujo luminoso constante
No
Número de productos en MCB de 16 A tipo B
12
Conforme con EU RoHS
Sí
Código de gama de producto
BY481P [ New Highbay]
Índice de deslumbramiento unificado CEN Not applicable
Material de la carcasa
Aluminio
Material del reflector Material óptico
AC
Material cubierta óptica/lente Vidrio
Material de fijación Acero
Acabado cubierta óptica/lente Clara
Longitud global
600 mm
Anchura global
490 mm
Altura global
85 mm
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Color
SI
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)
85 x 490 x 600 mm (3.3 x 19.3 x 23.6 in)
Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)
25000 lm
Tolerancia de flujo lumínico
+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial
154 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color
4000 K
Índice de reproducción cromática
>80
Cromacidad inicial (0.38, 0.38) SDCM <3
Potencia de entrada inicial
160 W
Tolerancia de consumo de energía
+/-10%
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h 5 %
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 100.000 h
10 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil mediana* de 50.000 h L90
Mantenimiento lumínico con una vida útil mediana* de 100.000 h
L80
Rango de temperatura ambiente
-30 °C a +45 °C
Temperatura ambiente para rendimiento Tq
45 °C
Nivel máximo de regulación
10%
Apta para encendidos y apagados aleatorios
No
Código de producto completo 871869940730800
Nombre de producto del pedido BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI
EAN/UPC - Producto 8718699407308
Código de pedido
40730800
Cantidad por paquete
1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior
1
Material SAP
910500465536
Peso neto (pieza) SAP 12,000 kg
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III.5 CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES
III.5.1 Circuits de posta a terra
Les postes a terra s’estableixen amb l’objecte, principalment, de limitar la tensió que amb
respecte a terra poden presentar, en qualsevol moment, les masses metàl·liques, assegurar
l’actuació de les proteccions i eliminar el risc que suposa una avaria en el material emprat.
La denominació “posada a terra” comprèn tota unió metàl·lica directa sense fusible ni cap
mena de protecció, de secció suficient, entre determinats elements o part d’una instal·lació i
un elèctrode, o grup d’elèctrodes, soterrats en el terra, amb l’objecte d’aconseguir que en el
conjunt d’instal·lacions, edificis i superfície propera al terreny no existeixin diferencies de
potencial perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra de les corrents o manca de
descàrrega d’origen atmosfèric.
En el nostre cas, s’aprofitarà la xarxa de terra existent, i connectant els nous equips i
materials que per normativa i segons el fabricant tinguin la obligació de connexió a terres.
Les connexions dels cables amb les parts mecàniques, es realitzaran assegurant les superfícies
de contacte mitjançant cargols, elements de compressió, acabaments o soldadura d’alt punt
de fusió.
Està prohibit intercalar al circuit de terra seccionadors, fusibles o interruptors que puguin tallar
la seva continuïtat.
Totes les masses i canalitzacions metàl·liques estaran connectades al circuit de protecció de
terra.

III.5.2 Sistema d’Instal·lació
En aquest local es compliran les següents condicions:
Les canalitzacions elèctriques seran mitjançant:
Tub no propagador de la flama, aïllant i amb resistència al impacte molt forta.
Les canalitzacions es realitzaran segons les instruccions ITC-BT-19 i ITC-BT-20, constituïdes per
conductors aïllats, de tensió assignada no inferior a 450/750 V, col·locats sota tubs o canals
protectores i conductors rígids aïllats, de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV armat,
col·locat directament sobre paret.
Els cables elèctrics a utilitzar en la instal·lació i en el connexionat interior del quadre elèctric
serà no propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.
Els circuits podran instal·lar-se dins de la mateix tub o en el mateix compartiment de canal.
En cas que s’instal·lessin circuits de molt baixa tensió de seguretat en la mateixa canalització,
cada cable estarà aïllat per la tensió més alta present o, en tot cas, els cables estaran aïllats per

38

la seva tensió i instal·lats en compartiments separats d’un conducte o d’una canal, si la
separació garantitza el nivell d’aïllament requerit per la tensió més elevada.
En cas de proximitat de canalitzacions no elèctriques, es deixarà una separació mínima de 3
cm. dels conductors.
Cada circuit quedarà convenientment identificat mitjançant etiquetes o senyals d’avís
indelebles i llegibles.
Els sistemes d’instal·lació de les canalitzacions en funció dels tipus de conductes o cables
hauran d’estar d’acord amb la taula 1 de la ITC-BT-020 i per que fa a la col·locació a la taula 2
de la mateixa instrucció.
III.5.2.1 Línies d’enllumenat
La instal·lació de les línies d'enllumenat es realitzaran segons la ITC-BT-044 i ITC-BT-047
respectivament. El sistema d'instal·lació es correspondrà amb allò indicat a la ITC-BT-020 i ITCBT-028.
Per a les línies d’enllumenat del local, el número de línies secundàries i la seva disposició en
relació amb el total de làmpades a alimentar haurà ser tal que el tall de corrent en qualsevol
d’elles no afecti a més de la tercera part del total de làmpades instal·lades en els locals o
dependències que s’il·luminen en dites línies. Cadascuna d’aquestes línies estaran protegides
en el seu origen contra sobrecàrregues i curtcircuits.
Les característiques dels tubs protectors, qualitat i diàmetres, s'ajustaran a la taula 1 i 2 de la
instrucció ITC-BT-019 per tubs en canalitzacions fixes en superfície i la taula 3 i 5 de la mateixa
instrucció per tubs en canalitzacions empotrades.
Les línies aniran des del quadre de distribució fins a una caixa de connexió, les entrades i
sortides dels cables de la caixa es faran amb premsaestopa adient, segons dictamina la ITC-BT020 aquests cables donat que van sota tub el seu grau d'aïllament té de ser de 750 V.
Les característiques elèctriques es definiran d’acord amb el mètode de càlcul exposat en
l'annex i aplicat sobre el cas més desfavorable, és a dir, màxima càrrega aplicada en el punt
més allunyat i sense superar-se en cap cas una caiguda de tensió total, en el tram més llarg de
la línia, del 3% de la tensió nominal d'alimentació.
Cada línia disposarà d'interruptor automàtic magnetotèrmic de tall omnipolar, segons queda
reflectit en l'esquema unifilar, com a element de protecció contra curtcircuits i sobrecàrregues,
amb intensitat de desconnexió inferior a la intensitat màxima admissible per la línia.
III.5.2.2 Línies de força
La instal·lació elèctrica destinada a subministrar corrent als aparells connectats a cada una de
les línies de força, es realitzarà mitjançant conductors de coure aïllats sota tub protector amb
unes seccions adients per tal de suportar la intensitat nominal de la suma de tots els aparells
connectats a cada línia i a plena càrrega, segons prescriu la ITC-BT-044, alhora que impedeix
que les caigudes de tensió no superin el 5% de la tensió aplicada segons la ITC-BT-019.
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Cal tenir en compte que les seccions mínimes per a que no es produeixi un escalfament
excessiu en les línies que alimenten un o varis motors, aquestes s’han dimensionat per una
intensitat del 125% de la intensitat a plena càrrega dels motors.
La instal·lació de la línia de força es realitzarà segons la ITC-BT-020, és a dir, conductors aïllats
sota tubs protectors de tensió nominal d'aïllament de 450/750 V i conductors aïllats en safates
tipus rejiband o en safates tapades de tensió nominal d'aïllament de 0,6/1 kV.
Les característiques dels tubs protectors, qualitat i diàmetres, s'ajustaran a la taula 1 i 2 de la
instrucció ITC-BT-019 per tubs en canalitzacions fixes en superfície i la taula 3 i 5 de la mateixa
instrucció per tubs en canalitzacions empotrades.
Les línies aniran des del quadre de distribució fins a receptors a ras de sostre o paret, dins de
safata o tub conductor, a cada derivació es col·locarà una caixa de connexió, les entrades i
sortides dels cables de la caixa es faran amb premsaestopa adient, segons dictamina la ITC-BT020 aquests cables donat que van sota tub, el seu grau d’aïllament té de ser de 450/750 V.
Les característiques elèctriques es definiran d'acord amb el mètode de càlcul exposat en
l'annex i aplicat sobre el cas més desfavorable, és a dir, màxima càrrega aplicada en el punt
més allunyat i sense superar-se en cap cas una caiguda de tensió total, en el tram més llarg de
la línia, del 5% de la tensió nominal d'alimentació.
Cada línia disposarà d'interruptor automàtic magnetotèrmic de tall omnipolar, segons queda
reflectit en l'esquema unifilar, com a element de protecció contra curtcircuits i sobrecàrregues,
amb intensitat de desconnexió inferior a la intensitat màxima admissible per la línia.
III.5.2.3 Traçat de les canalitzacions
Es preveu que el traçat de les canalitzacions de força i enllumenat transcorrin paral·leles per
l’interior de tubs no propagadors de la flama. En els trams amb possible accés del públic es
realitzarà el traçat amb tubs de PVC.
En cas de proximitat de les canalitzacions elèctriques amb altres d’índole diferent es disposarà
de forma que entre les superfícies exteriors d’ambdós es mantingui una distància no inferior a
3 cm, situant-se les canalitzacions elèctriques per damunt d’aquelles que poguessin donar lloc
a condensacions (aigua, vapor, etc.), incrementant-se les distàncies a 5 cm., en el cas de les
línies que corresponguin a enllumenats especials, referides inclòs a altres línies elèctriques. No
obstant per que es puguin allotjar simultàniament canalitzacions elèctriques i no elèctriques
en un mateix canal o forat de la construcció, hauran de complir-se les condicions de Ia ITC-BT20.
En els traçats vistos es realitzarà amb tubs de PVC rígids curvables en calent. Els seus diàmetres
s’adoptarà segons les taules de la ITC-BT-20.
La col·locació de les canalitzacions s’ajustarà a la ITC-BT-21. En el cas de les canalitzacions dels
enllumenats especials es regiran a més per les prescripcions que es derivin de la ITC-BT-28.
III.5.2.4 Naturalesa i identificació dels conductors
Els conductors a utilitzar en la instal·lació interior serà de coure electrolític amb aïllament
doble PVC, de 1000V, de tensió nominal de servei, tipus Sintenax, que s’instal·laran sota tubs
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protectors aïllants de PVC, curvables en calent i no propagadors de la flama. El diàmetre dels
mateixos ha de ser tal que permeti la fàcil introducció i retirada dels conductors una vegada
col·locats i fixats, la instal·lació es farà d’acord amb lo indicat en la instrucció ITC-BT-21.
Els cables necessàriament han de ser lliures d’halògens, cables no propagadors de flama.
Els cables han de ser amb aïllant fet amb barreges termoplàstiques o termostables amb una
tensió mínima de 450/750 V instal·lats sota tub.
Els conductors seran flexibles i les connexions entre els conductors es realitzarà a l’interior de
caixes apropiades de material aïllant, utilitzen borns de connexió.
Els conductors de secció superior a 6 mm2, hauran de connectar-se per mitjà de terminals.
La instal·lació s’ha subdividit tal que les pertorbacions repercuteixin únicament sobre el sector
afectat, deixen fora de servei la derivació afectada.
La instal·lació haurà de presentar una resistència d’aïllament no inferior a 400.000 Ohms i una
rigidesa dielèctrica tal que resisteixi durant 1 minut una tensió de 1.500V, en ambdós casos en
relació a terra, tenint que efectuar-se la seva medició d’acord amb les normes establertes en la
instrucció ITC-BT-19. Tots els circuits estaran protegits contra els efectes de sobreintensitats, ja
siguin motivats per sobrecàrregues o curtcircuits, mitjançant l’ús d’interruptors automàtics
amb relés magnetotèrmics o per fusibles calibrats que limiten la intensitat màxima en el circuit
que protegeixin, d’acord amb la instrucció ITC-BT-22. Les línies de distribució es connectaran
de forma alternativa entre les fases, en el quadre de distribució, de manera que la seva càrrega
es mantingui equilibrada segons la Instrucció ITC-BT-19.
Per el dimensionat dels conductors de la instal·lació es considera la hipòtesis de intensitat de
corrent màxima per una temperatura ambient de 400ºC i la de caiguda de tensió màxima,
segons les prescripcions de la ITC-BT-19.
Es disposaran les canalitzacions de forma que es puguin identificar amb facilitat, bé sigui per la
seva naturalesa, tipus de conductors, per les seves dimensions o traçat; cas de resultar difícil o
dubtosa per aquestes condicions s’establiran etiquetes o senyals d’identificació amb el fi de
facilitar el manteniment o reparació.
Els circuits corresponents a les línies de C. telèfon, Fax, cambres de TV i alarmes, també
estaran protegides mitjançant interruptors magnetotèrmics, i si és possible s’ubicaran en
quadre general.
En conclusió, tot el muntatge i instal·lació dels elements anteriorment descrits, fa referència a
la ITC-BT-19 i ITC-BT-20.
S’ha basat la distribució del local partint del concepte de subministrament unificat força i
enllumenat, per lo qual les línies de distribució són genèriques per dependències, planta o
servei i es distribueixin a partir del seu quadre corresponent amb les proteccions prescrites pel
REBT i ITC’s, segons sigui l’ús dels receptors que ha d’alimentar.
Tots els conductors estaran identificats per colors d’acord amb la ITC-BT-26:
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-

Conductors de fase, marró, negre o gris.

-

Conductor neutre, color blau clar.

-

Conductor de protecció, doble color groc-verd.

III.5.3 Protecció contra contactes directes i indirectes
El local complirà els requisits pel que fa a contactes directes d’acord amb l’apartat 3 de la
instrucció ITC-BT-024, trobant-se les parts actives aïllades o bé s'impedirà el contacte
accidental a través d'obstacles.
Les parts actives estaran situades a l’interior d’envolvents amb grau de protecció IP XXB. Si es
necessiten obertures importants per la reparació de peces o per al bon funcionament dels
equips, s’adoptaran precaucions apropiades per impedir que les persones o animals domèstics
toquin les parts actives, en tot cas s’instal·laran senyals d’advertència per impedir el contacte
voluntari.
Pel que fa a la protecció contra contactes indirectes, consisteix en una protecció per tall
automàtic de l’alimentació, consistent en la posada a terra de les masses per tal de dissipar la
corrent de fuga i dispositius de tall per intensitat de defecte.
Com a protecció contra contactes indirectes, s'han instal·lat interruptors diferencials tal i com
s’indica en l'esquema unifilar.

III.5.4 Proteccions contra sobreintensitats
Es protegiran dels efectes de les sobreintensitats a tots els conductors actius de la instal·lació.
Donat que les intensitats puguin ser degudes a sobrecàrregues i curtcircuits, es preveu el
instal·lar en els circuits principals i derivacions de dispositius de tall omnipolar com els
interruptors automàtics de tall magnetotèrmic o bé curtcircuits (fusibles); sempre i en tot cas
la capacitat de ruptura dels dispositius serà l’adequada a la intensitat màxima dels conductors
del circuit que protegeixin, així com a la potència de curtcircuit que en lloc de la seva
instal·lació es pugui presentar.
Aquestes proteccions s’instal·laran preferentment i de forma genèrica es posaran a l’origen
dels circuits, en els canvis de secció i així mateix en els llocs que les condicions d’instal·lació o
sistema d’execució ho aconsellin necessari.
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III.6 DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES
III.6.1 Termini d’execució i garantia
Les definides a l’expedient de contractació d’aquesta obra.

III.6.2 Classificació del contractista
La classificació d’empresa contractista serà la definida a l’expedient de contractació de l’obra.

III.6.3 Estudi de Seguretat i Salut
L'obligació de la redacció d'un Estudi de Seguretat i Salut integrat en els projectes de
construcció i instal·lacions prové del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
Segons el seu article 4 (Obligatorietat de l'estudi de seguretat i salut o de l'estudi bàsic de
seguretat i salut en les obres), el promotor d'una obra de construcció està obligat a que en la
fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de seguretat i salut en els projectes en què es
donin algun dels supòsits següents:
•

Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a
450.759.08 €.

•

Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun
moment a més de 20 treballadors simultàniament.

•

Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del
total dels treballadors en l'obra, sigui superior a 500 jornades.

•

Totes les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

En els projectes d'obres no inclosos en cap d'aquests supòsits, com és el cas objecte del
present projecte, s'ha d'elaborar un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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III.7 PRESSUPOST

Tanmateix, en el document de pressupost s’exposen detalladament cadascuna de les partides
econòmiques contemplades per a l’execució del present projecte.
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III.8 PRIORITAT DE DOCUMENTS
A continuació es presenten tots els documents continguts dins del present projecte tècnic.
Davant les possibles discrepàncies entre els documents, l’ordre de prioritat dels mateixos serà:
•

Plànols

•

Pressupost

•

Memòria

•

Plec de prescripcions tècniques

Davant la mancança d’alguna informació i/o detall en alguns dels documents, prevaldrà el
document que tingui contemplat l’aspecte deficient a la resta.

III.9 CONCLUSIONS
Amb la documentació exposada en la present memòria i la documentació que l’acompanya la
execució de la instal·lació exposada en el present projecte es considera VIABLE.
Tan mateix, amb les dades exposades en el present projecte, es considera que es disposa de la
suficient informació tècnica per a poder portar a terme la licitació, execució i legalització de la
instal·lació projectada, sense perjudici de les modificacions i/o aclariments que pugui portar a
terme la direcció facultativa durant el procés de licitació i execució de la referida instal·lació.

Barcelona, signat i datat digitalment

El facultatiu
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V.1 JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PROJECTE EXECUTIU D´ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS D´ENLLUMENAT DEL CENTRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

MA D'OBRA

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

23,04000

€
€

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

25,99000

A012D000

h

Oficial 1a pintor

25,99000

€

A012H000

h

Oficial 1a electricista

26,86000

€

A012M000

h

Oficial 1a muntador

26,86000

€

A0137000

h

Ajudant col·locador

23,07000

€

A013D000

h

Ajudant pintor

23,07000

€

A013H000

h

Ajudant electricista

23,04000

€
€

A013M000

h

Ajudant muntador

23,07000

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

26,86000

€

19,25000

€

OGENO01.0041 h

Oficial 1ª electricista
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

CL40AAAA

h

Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9.8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en
repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

39,44000

€

PROJECTE EXECUTIU D´ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS D´ENLLUMENAT DEL CENTRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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3

MATERIALS

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

9,30000

€

B0CC1310

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

4,71000

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

1,31000

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,04000

€

B8431131

m2

Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de 60x60 cm
i 25 mm de gruix, amb cantell recte (A), segons UNE-EN 13964, amb classificació de resistència al
foc B-s1, d0

18,48000

€

B8431231

m2

Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de 60x120
cm i 25 mm de gruix, amb cantell recte (A), segons UNE-EN 13964, amb classificació de
resistència al foc B-s1, d0

18,85000

€

B84Z5610

m2

Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1.2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

4,69000

€

B84ZE510

m2

Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1.2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

3,70000

€

B84ZE520

m2

Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

2,96000

€

B89ZQDC0

l

Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors , de color

16,53000

€

B8ZAJ0A0

l

Imprimació a base d'olis i resines vegetals

8,77000

€

BG13-0G08

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

4,23000

€

BG13-0G16

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

3,27000

€

BG161412

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

3,73000

€

BG21H710

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

2,55000

€

BG22H810

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,97000

€

BG2P-1KUD

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

5,24000

€

BG2P-1KUF

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

7,74000

€

BG2P-1KUY

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,97000

€

BG2P-1KV0

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

3,73000

€

BG2Q-1KT3

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,53000

€

BG2Q-1KT4

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000

0,73000

€
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MATERIALS

V
BG2Q-1KT6

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,44000

€

BG312230

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,93000

€

BG312320

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,85000

€

BG312520

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,04000

€

BG33-G2VO

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,17000

€

BG33-G2WV

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

1,26000

€

BG33-G2WZ

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

1,79000

€

BG415DJB

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

54,05000

€

BG426BJD

u

Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

164,31000

€

BG4R44D0

u

Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format
per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1
segons UNE-EN 60947-4-1

46,04000

€

BGW16000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular

0,32000

€

BGW21000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,15000

€

BGW2-093N

u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular

0,32000

€

BGW41000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

0,42000

€
€

BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials

0,38000

BGWC-09N4

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,15000

€

87,50000

€

992,91000

€

BH61RC4A

u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb
grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

EEHB1119

ut

Sub i col·locació de projector LED per pista amb una potència de 160w segons descripció
12NC: BY481P
Material Description: BY481P - Gentlespace 3 Large
Código de gama de producto: BY481P [ GentleSpace Gen3]
Color de la carcasa: SI - Silver (RAL9006)
Coating: SL-PDR - Pintura estándar
Línea del producto: GRN - Green line
Color de lámpara/LED: 840 - Blanco neutro 4000K
Código familia de lámparas/LED: LED250S - LED250S
Driver/unidad de potencia: PSD - Unidad de fuente de alimentación con DALI
Controlador de luz integrado: N - No
Marca: PHL - Philips
Especial: N - Estándar (-30 +45 grados C)
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Cubierta óptica: GC - Cierre de vidrio, pintado
Familia de productos: BY481P - GentleSpace gen3
Indicación de haz óptico: WB - Haz ancho
Montaje: SMT - Conjunto de suspensión estándar
Conectores: CW5 - Connector on external wire
Iluminación de emergencia: N - No
Rango de temperatura ambiente: N - No
Clase de seguridad: I - Clase I
RAEE Luminarias
Inclou també el producte BY480A BA SI que és el dispositiu controlador DALI amb codi de
producte: 41439900,
12NC: 910500465785
EHB1703

ut

Pantalla fluorescent estanca tipus LED amb una potència del led de 2x28w i potència total 59w,
una intensitat de 300mA un cosfi de 0.97, una lluminositat de 4812 lumens, temperatura de color
7500Ki número de LEDS 120. Mides 1.570 x 85 x 88 , amb les seguents característiques.

125,60000

€

94,96000

€

Código: 550703
Potencia LED: 2x28 (W)
Potencia Luminaria: 57 (W)
Flujo LED: 7500 (lm)
Flujo: 6450 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 B10>50.000h
Dimensiones: 1.570x125x88 (mm)
Temperatura de trabajo: -20ºC~+35ºC (ºC)
Regulación: BP
Interior/Exterior: Exterior
IP Luminaria: 65
Nombre: BERLIN AVANT
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: Led
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: SUPERFICIE/SUSPENDIDO
IK: 08
Clase: I
EHB1918

ut

Pantalla fluorescent estanca tipus LED amb una potència led de 1x37w i una potència total de 39w,
una intensitat de 390mA un cosfi de 0.96, una lluminositat de 4812 lumens, temperatura de color
4000Ki número de LEDS 60. Mides 1.570 x 85 x 88 amb les següents característiques:
Código: 550918
Potencia LED: 1x37 (W)
Potencia Luminaria: 39 (W)
Flujo LED: 4812 (lm)
Flujo: 4139 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 B10>50.000h
Dimensiones: 1.570x85x88 (mm)
Temperatura de trabajo: -20ºC~+30ºC (ºC)
Regulación: BP
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 65
Nombre: BERLIN AVANT
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: Led
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: SUPERFICIE/SUSPENDIDO
IK: 08
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Clase: I
EHB24309

ut

Pantalla lineal LED 1x26w tram inicial

150,00000

€

150,00000

€

150,00000

€

Código: 204309
Potencia LED: 1 x 26 (W)
Potencia Luminaria: 28 (W)
Flujo LED: 3420 (lm)
Flujo: 2839 (lm)
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>50.000h
Dimensiones: 1.157,5 x 113 x 105 (mm)
Factor de potencia: 0,95 (cosf)
Regulación: B.P.
IP Luminaria: 20
Nombre: SILENT LED THIN LINE
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: I
EHB204484

ut

Sub i col·locació de Pantallla lineal LED 1x26w intermig segons descripció:
Código: 204484
Potencia LED: 1 x 26 (W)
Potencia Luminaria: 28 (W)
Flujo LED: 3420 (lm)
Flujo: 2839 (lm)
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>50.000h
Dimensiones: 1.122 x 113 x 105 (mm)
Factor de potencia: 0,95 (cosf)
Regulación: B.P.
IP Luminaria: 20
Nombre: SILENT LED THIN LINE
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: I

EHB211284

ut

Pantallla lineal LED 1x26w tram final
Subministrament i col·locació de lluminària lineal tram final, segons descripció:
Código: 211284
Potencia LED: 1 x 26 (W)
Potencia Luminaria: 28 (W)
Flujo LED: 3420 (lm)
Flujo: 2839 (lm)
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>50.000h
Dimensiones: 1.157,5 x 113 x 105 (mm)
Factor de potencia: 0,95 (cosf)
Regulación: B.P.
IP Luminaria: 20
Nombre: SILENT LED THIN LINE
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: I
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EHB233309

ut

Sub i col·locació de lluminària LED de 25w de potència segons descripció

69,00000

€

30,00000

€

29,00000

€

Código: 233309
Potencia LED: 25 (W)
Potencia Luminaria: 29 (W)
Flujo LED: 3049 (lm)
Flujo: 2442 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 60º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>40.000h
Dimensiones: Ø220 x 85 (mm)
Corte: Ø160mm (mm)
Temperatura de trabajo: -5 +35º (ºC)
Regulación: B.P.
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 54
Nombre: TRIBOLA NEO
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: II
EHB236041

ut

Sub i col·locació de lluminària LED 1x9w segons la descripció
Código: 234061
Potencia LED: 8 (W)
Potencia Luminaria: 9 (W)
Flujo LED: 730 (lm)
Flujo: 730 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 60º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>40.000h
Dimensiones: Ø85 (mm)
Corte: Øm (mm)
Temperatura de trabajo: -5 +35º (ºC)
Regulación: B.P.
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 54
Nombre: TRIBOLA NEO
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: II

EHB38024

ut

Sub i col·locació de lluminària LED 20w superfície segons descripció
Código: 378024
Potencia Luminaria: 20 (W)
Flujo: 1728 (lm)
Lámpara/Luminaria: LUMINARIA
Ángulo de apertura: 124º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: 25000
Dimensiones: Ø221x71 (mm)
Factor de potencia: >0,5 (cosf)
Temperatura de trabajo: -10 +45 (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: EXTERIOR
IP Luminaria: 65
Nombre: APLIQUE ANZIO
RA: =80
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Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: SUPERFICIE
Clase: II
EHB381444

ut

Sub i col·locació de ldownlight LED 1x20w segons descripció

43,00000

€

33,00000

€

25,00000

€

Código: 381444
Potencia Luminaria: 20 (W)
Flujo: 2249 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 120º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 >50000h
Dimensiones: Ø225 x 30 (mm)
Corte: Ø200-210 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosf)
Temperatura de trabajo: -5 +35ºC (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: KENTAU
RA: =80
Lámpara incluída: LED
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II
EHB381475

ut

Sub i col·locació de downlight LED de 14w segons desciprció:
Código: 381475
Potencia Luminaria: 14 (W)
Flujo: 1596 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 120º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 >50000h
Dimensiones: Ø175 x 30 (mm)
Corte: Ø150-155 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosf)
Temperatura de trabajo: -5 +35ºC (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: KENTAU
RA: =80
Lámpara incluída: LED
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II

EHB381512

ut

Sub i col·locació de downlight LED 9w segons descripció:
Código: 381512
Potencia Luminaria: 9 (W)
Flujo: 954 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 120º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 >50000h
Dimensiones: Ø150 x 30 (mm)
Corte: Ø125-130 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosf)
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Temperatura de trabajo: -5 +35ºC (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: KENTAU
RA: =80
Lámpara incluída: LED
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II
EHB381514

ut

Sub i col·locació de downlight LED 9w segons descripció:

27,00000

€

95,00000

€

70,00000

€

Código: 381512
Potencia Luminaria: 9 (W)
Flujo: 954 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 120º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 >50000h
Dimensiones: Ø150 x 30 (mm)
Corte: Ø125-130 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosf)
Temperatura de trabajo: -5 +35ºC (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: KENTAU
RA: =80
Lámpara incluída: LED
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II
EHB550611

ut

Sub i col·locació de Pantalla fluorescent estanca tipus LED 2x22w segons descripció:
Código: 550611
Potencia LED: 2x22 (W)
Potencia Luminaria: 46 (W)
Flujo LED: 6000 (lm)
Flujo: 5280 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 B10>50.000h
Dimensiones: 1.270x125x88 (mm)
Temperatura de trabajo: -20ºC~+35ºC (ºC)
Regulación: BP
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 65
Nombre: BERLIN AVANT
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: Led
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: SUPERFICIE/SUSPENDIDO
IK: 08
Clase: I

EHB550765

ut

Sub i col·locació de Pantalla fluorescent estanca tipus LED 1x22w segons descripció:
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Código: 550765
Potencia LED: 1x22 (W)
Potencia Luminaria: 24 (W)
Flujo LED: 3000 (lm)
Flujo: 2640 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 B10>50.000h
Dimensiones: 1.270x85x88 (mm)
Temperatura de trabajo: -20ºC~+35ºC (ºC)
Regulación: BP
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 65
Nombre: BERLIN AVANT
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: SUPERFICIE/SUSPENDIDO
IK: 08
Clase: I
EHBBY470PI

ut

Sub i col·locació de projector LED per pista amb una potència de 120w segons descripció

732,91000

€

12NC: BY480P
Material Description: BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI
Código de gama de producto: BY480P [ GentleSpace Gen3]
Color de la carcasa: SI - Silver (RAL9006)
Coating: SL-PDR - Pintura estándar
Línea del producto: GRN - Green line
Color de lámpara/LED: 840 - Blanco neutro 4000K
Código familia de lámparas/LED: GRN170S - GRN170S (17 000 lumens)
Driver/unidad de potencia: PSD - Unidad de fuente de alimentación con DALI
Controlador de luz integrado: N - No
Marca: PHL - Philips
Especial: N - Estándar (-30 +45 grados C)
Cubierta óptica: GC - Cierre de vidrio, pintado
Familia de productos: BY480P - GentleSpace gen3
Indicación de haz óptico: WB - Haz ancho
Montaje: SMT - Conjunto de suspensión estándar
Conectores: EC5 - Set of std. conn. M&F (GS2)
Iluminación de emergencia: N - No
Rango de temperatura ambiente: N - No
Clase de seguridad: I - Clase I
RAEE Luminarias
Inclou també el producte BY480A BA SI que és el dispositiu controlador DALI amb codi de
producte: 41439900,
12NC: 910500465785
LCR

ut

Supressor de arc per muntatge amb carril DIN dissenyat per connecta-rse entre els contactes de
commutació dels contactors de control

60,00000

€

LCN7581

ut

581 Amplight Mini PT Dual antenna

47,00000

€

LCN7700

ut

Unitat de control de segments

400,00000

€

LCU7725

ut

Trafo per transmisor de xarxa codificada LCU7725/00

280,00000

€

LD1803010840 u

Tub fluorscent tipus LED de longitud 0,6m i potència de 9w

9,10000

€
€

LD1803020840 u

Tub fluorescent Led de longitud 1,2m i potència de 18w

13,05000

LD1803025840 u

Tub fluorescent LED de longitud 1,5m i potència 22w

17,72000

€

100,00000

€

LFC7530

ut

El mòdul AmpLight Battery és un mòdul client del sistema AmpLight. Es tracta d'un mòdul de còpia
de seguretat / UPS que s'utilitza per subministrar altres mòduls amb potència d'emergència en cas
de fallada d'energia.

PROJECTE EXECUTIU D´ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS D´ENLLUMENAT DEL CENTRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

11

MATERIALS

LFC7590

ut

Guarda d'emergència LFC7590

55,00000

€

LFC7710

ut

Transmisor de xarxa codificada

251,00000

€

LLC7730

ut

Receptor de xarxa codificada LN LL7730/00

60,00000

€

PANPUL

ut

Panell de 6 pulsadors per accionament d'escenes configurades

280,00000

€

Projector de bloc d'emergències LED 1500LM marca LEGRAND model 1H NP ref.661452 o similar

575,76000

€

theRonda P360-100 M UP WH - detector presencia mont. techo/superficie,alc.360º, altura max.
inst. 10m., blanco, 1salidas: luz

202,50000

€

Sub i col·locació de detector de presència S360-100 DE WH 1030560

127,90000

€

149,50000

€

PROBLOEME1 U
PTHB2080020

u

PTHBN1030560 ut

Alimentación 230 V CA
Frecuencia 50 Hz
Altura de montaje 2 – 4 m
Tipo de montaje Montaje en el techo
Color Blanco
Salida de conmutación Luz
Consumo propio ~0,5 W
Clase de medición de luz Medición de luz mezcla
Rango de regulación de la luminosidad 30 – 3000 lx
Tiempo de retardo al apagado Luz 10 s - 60 min
Tipo de contacto Luz Relé 230 V/10 A µ-contacto
Lámparas Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas
fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs
Carga de lámparas incand./halógenas 2300 W
Lámparas fluorescentes/compactas 1150 VA (cos f = 0,5)
Corriente de conexión max. 400 A / 200 µs
Lámpara LED < 2 W 25 W
Lámpara LED 2-8 W 70 W
Lámpara LED > 8 W 80 W
Tipo de conexión Bornes de conexión
Zona de detección 50 m² (ø 8 m | 360°)
Temperatura ambiente -15 °C … +50 °C
Grado de protección IP 54 (cuando esta instalado)
PTHBN208560 ut

Sub i col·locació de detector de presència S360-100 DE WH 208560 segons descripció:
Alimentación 230 V CA
Frecuencia 50 Hz
Altura de montaje 2 – 4 m
Altura mínima > 1,7 m
Tipo de montaje Montaje en techo
Color Blanco
Salida de conmutación Luz
Clase de medición de luz Medición de luz mezcla
Rango de regulación de la luminosidad 30 – 3000 lx
Tiempo de retardo al apagado Luz 10 s - 60 min
Lámparas Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas
fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs
Carga de lámparas incand./halógenas 2300 W
Corriente de conexión max. 400 A / 200 µs
Lámpara LED < 2 W 25 W
Lámpara LED 2-8 W 70 W
Lámpara LED > 8 W 80 W
Tipo de conexión Bornas de tornillos
Sección transversal del cable máx. max. 2 x 2,5 mm²
Gran caja empotrada Ø 55 mm (NIS, PMI)
Zona de detección 50 m² (ø 8 m | 360°)
Temperatura ambiente -15 °C … +50 °C
Grado de protección IP 54 (cuando esta instalado)

QUAGENCON
QUOPEPL

ut
any

Armari per la ubicació del quadre general de regulació i control
SERVICIO PERFECTPLAY TABLET
POR 10 AÑOS
Incluye:

550,00000

€

135,00000

€
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- Acceso web a la aplicación PerfectPlay
- Gestión de perfiles, usuarios y contraseñas
- Disponibilidad automática de nuevas versiones
- Parametrización de la aplicación a las particularidades del
usuario.
- Asesoramiento y recomendaciones en la organización de
datos
- Contrato de conectividad de la tarjeta SIM
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PARTIDES D'OBRA

712AZ001

u

En el present pressupost es consideren incloses, de
manera no limitativa, els següents conceptes:

Rend.: 1,000

0,00

€

- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
______________________________________________________________________________________________________________
€
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
Rend.: 1,000
0,00
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.
______________________________________________________________________________________________________________
712AZ002

u

€
Totes les partides del pressupost porten incloses les
Rend.: 1,000
0,00
mermes de material en el propi preu de la part
______________________________________________________________________________________________________________
712AZ003

u

€
En cas de que en el pressupost del projecte algunes
Rend.: 1,000
0,00
de les partides no surti tot el seu text al complet per
problemes de falta de caràcters, consulteu els
documents adjunts per aclarir la falta de
documentació, no s'acceptaran reclamacions en
aquest sentit.
______________________________________________________________________________________________________________
712AZ004

u

€
La part proporcional de desmuntatge de les
Rend.: 1,000
0,00
instal·lacions existents està contemplada en les noves
partides dels nous materials, no s'acceptaran preus
adicionals en concepte de retirada de les
instal·lacions velles
______________________________________________________________________________________________________________
712AZ005

u
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€
La valoració global del pressupost tindrà en compte
Rend.: 1,000
0,00
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.
______________________________________________________________________________________________________________
712AZ008

P-1

u

CERTIFICACIO PA

Certificació Tècnica corresponent al compliment dels
nivells lumínics mínims indicats al Projecte Executiu
segons l'estudi lumínic adjuntat certificant la
corresopnent Classe II - Enllumenat interior per
events no televisats - segons la UNE 12.193 Il·luminació d'instal·lacions esportives.

Rend.: 1,000

875,00

€

______________________________________________________________________________________________________________
P-2

E843113A

m2

Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de
la cara vista de fibra vegetal mitja, de 60x60 cm i 25
mm de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964,
amb classe d'absorció acústica D segons
UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista
d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable,
format per perfils principals amb forma de T invertida
24 mm de base, col·locat cada 1.2 m, fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m amb
perfils secundaris intermitjos col·locats formant
retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions

Rend.: 1,000

39,06

€
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d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Unitats

Preu

Parcial

26,86000 =
23,07000 =

7,38240

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

A013M000

h

Ajudant muntador

0,320 /R x
0,320 /R x
Subtotal:

8,59520

15,97760

15,97760

Materials
B84ZE510

m2

Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats
cada 1.2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1.2 m, i perfils secundaris formant
retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

1,030

x

3,70000 =

3,81100

B8431131

m2

Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la
cara vista de fibra vegetal mitja, de 60x60 cm i 25 mm
de gruix, amb cantell recte (A), segons UNE-EN
13964, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0

1,030

x

18,48000 =

19,03440

Subtotal:

E843123A

m2

22,84540

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,23966

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

39,06266
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-3

22,84540

Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de
la cara vista de fibra vegetal mitja, de 60x120 cm i 25
mm de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964,
amb classe d'absorció acústica D segons
UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista
d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable,
format per perfils principals amb forma de T invertida
24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m amb
perfils secundaris intermitjos col·locats formant
retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.

Rend.: 1,000

39,06266
38,68

€
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Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Unitats

Preu

Parcial

23,07000 =
26,86000 =

8,59520

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,320 /R x
0,320 /R x
Subtotal:

7,38240

15,97760

15,97760

Materials
B84ZE520

m2

Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 1200x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base
col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1.2 m, i perfils secundaris
formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de
remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

1,030

x

2,96000 =

3,04880

B8431231

m2

Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la
cara vista de fibra vegetal mitja, de 60x120 cm i 25
mm de gruix, amb cantell recte (A), segons UNE-EN
13964, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0

1,030

x

18,85000 =

19,41550

Subtotal:

E8443220

m2

22,46430

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,23966

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

38,68156
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-4

22,46430

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i
vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla
d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de
4 m com a màxim.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i

Rend.: 1,000

38,68156
31,83

€
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indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,400 /R x
0,400 /R x

25,99000 =
23,07000 =

Subtotal:

10,39600
9,22800
19,62400

19,62400

Materials
B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,180

x

B0CC1310

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030

x

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,4725

x

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890

B84Z5610

m2

Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1.2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

1,000

9,30000 =
4,71000 =

1,67400
4,85130

x

1,31000 =
0,04000 =

0,07560

x

4,69000 =

4,69000

Subtotal:

0,61898

11,90988

11,90988
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,29436

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

31,82824
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-5

E898KAC0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura
amb baix contingut de disolvents, plàstica per a
interiors , de color, amb una capa d'imprimació
específica i dues capes d' acabat.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

31,82824

Rend.: 1,000

Unitats

7,55

Preu

Parcial

25,99000 =
23,07000 =

0,34605

€

Import

Ma d'obra
A012D000

h

Oficial 1a pintor

A013D000

h

Ajudant pintor

0,125 /R x
0,015 /R x
Subtotal:

3,24875

3,59480

3,59480

Materials
B8ZAJ0A0

l

B89ZQDC0 l

Imprimació a base d'olis i resines vegetals
Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per
a interiors , de color

0,0602

x

8,77000 =

0,52795

0,204

x

16,53000 =

3,37212

Subtotal:

3,90007

3,90007
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05392

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

7,54879
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

EG1QGCO

ut

Quadre elèctric de polièster per la col·locació de tots
els elements de regulació i control pel sistema
d'il·luminació LED exposat en el projecte. Aniran
instal·lats tots els elements descrits en l'apartat de
regulació i control. Inclou el muntatge de tots els
elements i la part proporcional d'adeqüació del quadre
elèctric per la instal·lació dels transformadors per
l'enviament de senyals. Inclou part proporcionals
d'elements i materials per la seva correcte instal·lació
i funcionament.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

7,54879

Rend.: 1,000

958,69

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

8,000 /R x
8,000 /R x

26,86000 =
23,04000 =

Subtotal:

214,88000
184,32000
399,20000

Materials
QUAGENC ut

Armari per la ubicació del quadre general de regulació
i control

1,000

x

550,00000 =

550,00000

399,20000
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Subtotal:

550,00000

550,00000

Altres
%AUX3

%

1,000 % s

Medios auxiliares

949,20000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

9,49200
9,49200

958,69200
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-7

EG161412

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

958,69200

Rend.: 1,000

Unitats

9,49200

20,02

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

26,86000 =

13,43000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,100 /R x

23,04000 =

2,30400

Subtotal:

15,73400

Materials
BG161412

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000

x

3,73000 =

3,73000

15,73400
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BGW16000 u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

x

1,000

0,32000 =

Subtotal:

0,32000
4,05000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,23601

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

20,02001
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-8

EG1BMOQG

ut

4,05000

Modificació del quadre general per incorporar una
protecció magnetotèrmica pel quadre de regulació i
control
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

20,02001

Rend.: 1,000

654,09

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

8,000 /R x
8,000 /R x

26,86000 =
23,04000 =

Subtotal:

214,88000
184,32000
399,20000

Partides d'obra
EG426BJD

u

Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat,
gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió
fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les

1,000

x

182,99857 =

182,99857

399,20000
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especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN
EG415DJB

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

x

1,000

65,41759 =

Subtotal:

65,41759

248,41616

248,41616

Altres
%AUX3

%

1,000 % s

Medios auxiliares

647,61600 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,47616
6,47616

654,09232
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-9

EG21H71J

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

654,09232

Rend.: 1,000

Unitats

6,47616

4,93

Preu

Parcial

26,86000 =
23,04000 =

1,15200

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

0,037 /R x
0,050 /R x
Subtotal:

0,99382

2,14582

2,14582

Materials
BGW21000 u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000

x

0,15000 =

0,15000

BG21H710

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020

x

2,55000 =

2,60100

m

Subtotal:

2,75100

2,75100

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03219

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

4,92901
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-10

EG22H815

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i

Rend.: 1,000

4,92901
1,89

€
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que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,016 /R x

26,86000 =

0,42976

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

23,04000 =

0,46080

Subtotal:

0,89056

0,89056

Materials
BG22H810

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

x

1,020

0,97000 =

Subtotal:

0,98940

0,98940

0,98940

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01336

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,89332
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG312232

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i

Rend.: 1,000

1,89332
1,71

€
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indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Unitats

Preu

Parcial

26,86000 =
23,04000 =

0,34560

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015 /R x
0,015 /R x
Subtotal:

0,40290

0,74850

0,74850

Materials
BG312230

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

x

1,020

0,93000 =

Subtotal:

0,94860

0,94860

0,94860

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01123

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,70833
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-11

EG312324

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Inclou:

Rend.: 1,000

1,70833
1,63

€
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- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Unitats

Preu

Parcial

23,04000 =
26,86000 =

0,40290

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x
0,015 /R x
Subtotal:

0,34560

0,74850

0,74850

Materials
BG312320

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

x

1,020

0,85000 =

Subtotal:

0,86700

0,86700

0,86700

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01123

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,62673
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,62673
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P-12

EG312524

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Rend.: 1,000

Unitats

1,82

Preu

Parcial

26,86000 =
23,04000 =

0,40290

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015 /R x
0,015 /R x
Subtotal:

0,34560
0,74850

0,74850

Materials
BG312520

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

x

1,020

1,04000 =

Subtotal:

1,06080

1,06080

1,06080

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01123

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,82053
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,82053
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EG415DJB

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000

65,42

Unitats

Preu

Parcial

26,86000 =
23,04000 =

4,60800

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

0,230 /R x
0,200 /R x
Subtotal:

6,17780

10,78580

10,78580

Materials
BGW41000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

0,42000 =

0,42000

BG415DJB

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000

x

54,05000 =

54,05000

u

Subtotal:

54,47000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16179

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

65,41759
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG426BJD

u

54,47000

Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat,
gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió
fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

65,41759

Rend.: 1,000

183,00

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

0,500 /R x
0,200 /R x

26,86000 =
23,04000 =

Subtotal:

13,43000
4,60800
18,03800

18,03800

Materials
BGW42000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000

x

0,38000 =

0,38000

BG426BJD

Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat,
gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de 0.03 A de sensibilitat, de
desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000

x

164,31000 =

164,31000

u

Subtotal:

164,69000

164,69000
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,27057

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

182,99857
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-13

EG4R44D0

u

Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format
per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit
de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

182,99857

Rend.: 1,000

Unitats

55,66

Preu

Parcial

23,04000 =
26,86000 =

8,32660

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,050 /R x
0,310 /R x
Subtotal:

1,15200

9,47860

Materials
BG4R44D0 u

Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format
per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit
de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1

1,000

x

46,04000 =

46,04000

9,47860
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Subtotal:

46,04000

46,04000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14218

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

55,66078
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

55,66078

€
Totes les partides d'instal·lacions porten incloses les
Rend.: 1,000
0,00
parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
______________________________________________________________________________________________________________
EGASOS10

u

€
EGLEDBOMB u
Bombeta Led Corepro LedBlub 9W, rosca E27
Rend.: 1,000
10,00
______________________________________________________________________________________________________________
EGLEDMAGT82 u

Subministrament i col·locació de Tub fluorscent tipus
LED de longitud 1,2m i potència de 18w i 180º difusor
opal amb un color de lluminositat de 4000k, driver
incorporat i una vida útil >60.000h marca LEDSSON
model T8 Magneto II o similar. Muntada de forma
suspesa. Inclou la part proporcional de petits
materials per la seva correcta instal·lació i
funcionament.

Rend.: 1,000

Unitats

13,94

Preu

Parcial

26,86000 =

0,88907

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

0,0331 /R x

Oficial 1a electricista

Subtotal:

0,88907

0,88907

Materials
LD18030208 u

Tub fluorescent Led de longitud 1,2m i potència de
18w

x

1,000

13,05000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

13,05000
13,05000

13,93907
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EGLEDMAGT83 u

Subministrament i col·locació de Tub fluorscent tipus
LED de longitud 1,5m i potència de 22w i 180º difusor
opal amb un color de lluminositat de 4000k, driver
incorporat i una vida útil >60.000h marca LEDSSON
model T8 Magneto II o similar. Muntada de forma
suspesa. Inclou la part proporcional de petits
materials per la seva correcta instal·lació i
funcionament.

13,93907

Rend.: 1,000

Unitats

13,05000

18,61

Preu

Parcial

26,86000 =

0,88907

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,0331 /R x
Subtotal:

0,88907

Materials
LD18030258 u

Tub fluorescent LED de longitud 1,5m i potència 22w

1,000

x

17,72000 =

17,72000

0,88907
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Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

17,72000

18,60907
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EGLEDMAGT86 u

Subministrament i col·locació de Tub fluorscent tipus
LED de longitud 0,6m i potència de 9w i 180º difusor
opal amb un color de lluminositat de 4000k, driver
incorporat i una vida útil >60.000h marca LEDSSON
model T8 Magneto II o similar. Muntada de forma
suspesa. Inclou la part proporcional de petits
materials per la seva correcta instal·lació i
funcionament.

18,60907

Rend.: 1,000

Unitats

17,72000

9,99

Preu

Parcial

26,86000 =

0,88907

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

0,0331 /R x

Oficial 1a electricista

Subtotal:

0,88907

0,88907

Materials
LD18030108 u

Tub fluorscent tipus LED de longitud 0,6m i potència
de 9w

x

1,000

9,10000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

9,10000
9,10000

9,10000
9,98907
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EGMODPANLE u

Partida en concepte de la modificació de la pantalla
fluorescent exsitent per adaptar-la per la col·locació
d'un tub LED. S'ha d'eliminar l'equip de la reactància
existent per fer la connexió del tub directe a 230V.
Inclou la part proporcional de petit material per la
seva correcte instal·lació i funcionament.

9,98907

Rend.: 1,000

Unitats

13,43

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

0,500 /R x

Oficial 1a electricista

26,86000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-14

EHTV01

ut

Subministrament i col·locació de Transmisor de xarxa
codificada LFC7710/00 codi EOC: 72387600, o
equivalent tècnicament i físicament 12NC:
913713611780
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.

Rend.: 1,000

13,43000
13,43000

0,00 %

13,43000
13,43000
0,00000
13,43000
303,91

€
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- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

1,000 /R x
1,000 /R x

26,86000 =
23,04000 =

Subtotal:

26,86000
23,04000
49,90000

49,90000

Materials
LFC7710

ut

Transmisor de xarxa codificada

x

1,000

251,00000 =

Subtotal:

251,00000
251,00000

251,00000

Altres
%AUX3

%

1,000 % s

Medios auxiliares

300,90000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-15

EHTV02

ut

Subministrament i col·locació de Transmisor de xarxa
codificada LCU7725/00, o equivalent tècnicament i
físicament amb Codi EOC: 72391300;
12NC: 913713611980.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i

Rend.: 1,000

3,00900
3,00900

0,00 %

3,00900
303,90900
0,00000
303,90900
308,00

€
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que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

26,86000 =

13,43000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,500 /R x

23,04000 =

11,52000

Subtotal:

24,95000

24,95000

Materials
LCU7725

ut

Trafo per transmisor de xarxa codificada LCU7725/00

x

1,000

280,00000 =

Subtotal:

280,00000
280,00000

280,00000

Altres
%AUX3

%

1,000 % s

Medios auxiliares

304,95000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-16

EHTV03

ut

Subministrament i col·locació de Receptor de xarxa
codificada LN LL7730/00, o equivalent tècnicament i
físicament amb Codi EOC: 72393700
12NC: 913713612080.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i

Rend.: 1,000

3,04950
3,04950

0,00 %

3,04950
307,99950
0,00000
307,99950
85,80

€
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qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x
0,500 /R x

23,04000 =
26,86000 =

Subtotal:

11,52000
13,43000
24,95000

24,95000

Materials
LLC7730

ut

Receptor de xarxa codificada LN LL7730/00

x

1,000

60,00000 =

Subtotal:

60,00000
60,00000

60,00000

Altres
%AUX3

%

1,000 % s

Medios auxiliares

84,95000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-17

EHTV04

ut

Subministrament
i col·locació de Guarda
d'emergència LFC7590, o equivalent tècnicament i
físicament amb Codi EOC: 72357900; 12NC:
913701035303
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i

Rend.: 1,000

0,84950
0,84950

0,00 %

0,84950
85,79950
0,00000
85,79950
80,75

€
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indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x
0,500 /R x

23,04000 =
26,86000 =

Subtotal:

11,52000
13,43000
24,95000

24,95000

Materials
LFC7590

ut

Guarda d'emergència LFC7590

x

1,000

55,00000 =

Subtotal:

55,00000
55,00000

55,00000

Altres
%AUX3

%

Medios auxiliares

1,000 % s

79,95000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,79950
0,79950

0,00 %

0,79950
80,74950
0,00000
80,74950
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P-18

EHTV05

ut

Subministrament i col·locació de Supressor de arc
per muntatge amb carril DIN dissenyat per
connecta-rse entre els contactes de commutació dels
contactors de control amb codi 12NC: 919030005108,
o equivalent tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Rend.: 1,000

Unitats

85,80

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

0,500 /R x
0,500 /R x

26,86000 =
23,04000 =

Subtotal:

13,43000
11,52000
24,95000

24,95000

Materials
LCR

ut

Supressor de arc per muntatge amb carril DIN
dissenyat per connecta-rse entre els contactes de
commutació dels contactors de control

1,000

x

60,00000 =

Subtotal:

60,00000

60,00000

60,00000

Altres
%AUX3

%

Medios auxiliares

1,000 % s
Subtotal:

84,95000 =

0,84950
0,84950

0,84950
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

85,79950
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-19

EHTV06

ut

Subministrament i col·locació de Unitat de control de
segments amb codi EOC: 68322400; o equivalent
tècnicament i físicament12NC: 913700389703
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

85,79950

Rend.: 1,000

454,40

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,000 /R x
1,000 /R x

23,04000 =
26,86000 =

Subtotal:

23,04000
26,86000
49,90000

49,90000

Materials
LCN7700

ut

Unitat de control de segments

1,000

x

400,00000 =

Subtotal:

400,00000
400,00000

400,00000

Altres
%AUX3

%

Medios auxiliares

1,000 % s

449,90000 =

Subtotal:

4,49900
4,49900

4,49900
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

454,39900
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-20

EHTV07

ut

Subministrament i col·locació de Mòdul AmpLight
Battery per emergència en cas de fallo elèctic, amb
Codi EOC: 94762500; 12NC: 913700341303, o
equivalent tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

454,39900

Rend.: 1,000

151,40

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

1,000 /R x
1,000 /R x

26,86000 =
23,04000 =

Subtotal:

26,86000
23,04000
49,90000

49,90000

Materials
LFC7530

ut

El mòdul AmpLight Battery és un mòdul client del
sistema AmpLight. Es tracta d'un mòdul de còpia de
seguretat / UPS que s'utilitza per subministrar altres
mòduls amb potència d'emergència en cas de fallada
d'energia.

1,000

x

100,00000 =

Subtotal:

100,00000

100,00000

100,00000
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Altres
%AUX3

%

1,000 % s

Medios auxiliares

149,90000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,49900
1,49900

151,39900
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-21

EHTV08

ut

Subministrament i col·locació de 581 Amplight Mini
PT Dual antenna amb Codi EOC: 94768700; 12NC:
913700341603, o equivalent tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

151,39900

Rend.: 1,000

Unitats

1,49900

72,67

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x
0,500 /R x

23,04000 =
26,86000 =

Subtotal:

11,52000
13,43000
24,95000

24,95000

Materials
LCN7581

ut

581 Amplight Mini PT Dual antenna

1,000

x
Subtotal:

Altres

47,00000 =

47,00000
47,00000

47,00000
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%AUX3

%

1,000 % s

Medios auxiliares

71,95000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,71950
0,71950

72,66950
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-22

EHTV09

ut

Subministrament i Col·locació de Pasarel·la
comunicació sistema Dynet Communiation Module
amb Codi: EOC: 89038700; 12NC: 913703072809, o
equivalent tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

0,71950

72,66950

Rend.: 1,000

124,18

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

YUINTF

ut

Pasarel·la comunicació sistema Dynet Communiation
Module

0,500 /R x
0,500 /R x

26,86000 =
23,04000 =

11,52000

x

98,00000 =

98,00000

1,000

Subtotal:

13,43000

98,00000

Altres
%AUX3

%

Medios auxiliares

1,000 % s

122,95000 =

1,22950

98,00000
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Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

99,22950

124,17950
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-23

EHTV10

ut

Subministrament i col·locació de Antumbra panel
white/white without labels amb codi EOC: 88954100,
o equivalent tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

99,22950

124,17950

Rend.: 1,000

308,00

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x
0,500 /R x

23,04000 =
26,86000 =

Subtotal:

11,52000
13,43000
24,95000

24,95000

Materials
PANPUL

ut

Panell de 6 pulsadors per accionament d'escenes
configurades

1,000

x

280,00000 =

Subtotal:

280,00000
280,00000

Altres
%AUX3

%

Medios auxiliares

1,000 % s

304,95000 =

3,04950

280,00000
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Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,04950

307,99950
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-24

EHTV11

ut

Quota de serveis pel funcionament de PerfectPLay al
núvol import anual, o equivalent tècnicament i
físicament i compatible amb el sistema previst.

3,04950

307,99950

Rend.: 1,000

135,00

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
QUOPEPL

any

SERVICIO PERFECTPLAY TABLET
POR 10 AÑOS
Incluye:
- Acceso web a la aplicación PerfectPlay
- Gestión de perfiles, usuarios y contraseñas
- Disponibilidad automática de nuevas versiones
- Parametrización de la aplicación a las
particularidades del
usuario.
- Asesoramiento y recomendaciones en la
organización de
datos
- Contrato de conectividad de la tarjeta SIM

x

1,000

135,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

135,00000

135,00000

0,00 %

135,00000
135,00000
0,00000
135,00000

€
P-25
EHTV12
ut
Posta en marxa del servei Perfect Play
Rend.: 1,000
1.435,00
______________________________________________________________________________________________________________
P-26

EH61RH49

u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt, col·locat superficial.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per

Rend.: 1,000

96,05

€
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aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Unitats

Preu

Parcial

26,86000 =
23,04000 =

3,45600

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150 /R x
0,150 /R x
Subtotal:

4,02900

7,48500

7,48500

Materials
BH61RC4A u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt

x

1,000

87,50000 =

Subtotal:

87,50000

87,50000

87,50000

Altres
%AUX3

%

1,000 % s

Medios auxiliares

94,98500 =

Subtotal:

ut

0,94985

1,50 %

0,11228

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

96,04713
0,00000

Pantalla fluorescent estanca tipus LED amb una
potència led de 1x37w i una potència total de 39w,
una intensitat de 390mA un cosfi de 0.96, una
lluminositat de 4812 lumens, temperatura de color
4000Ki número de LEDS 60. Mides 1.570 x 85 x 88
amb les següents característiques:
Código: 550918
Potencia LED: 1x37 (W)
Potencia Luminaria: 39 (W)
Flujo LED: 4812 (lm)
Flujo: 4139 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 B10>50.000h
Dimensiones: 1.570x85x88 (mm)
Temperatura de trabajo: -20ºC~+30ºC (ºC)

0,94985

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EHB1001

0,94985

Rend.: 1,000

96,04713
146,31

€
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Regulación: BP
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 65
Nombre: BERLIN AVANT
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: Led
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: SUPERFICIE/SUSPENDIDO
IK: 08
Clase: I

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

1,000 /R x
1,000 /R x

26,86000 =
23,04000 =

Subtotal:

26,86000
23,04000
49,90000

49,90000

Materials
EHB1918

ut

Pantalla fluorescent estanca tipus LED amb una
potència led de 1x37w i una potència total de 39w,
una intensitat de 390mA un cosfi de 0.96, una
lluminositat de 4812 lumens, temperatura de color
4000Ki número de LEDS 60. Mides 1.570 x 85 x 88
amb les següents característiques:

1,000

x

94,96000 =

94,96000

Código: 550918
Potencia LED: 1x37 (W)
Potencia Luminaria: 39 (W)
Flujo LED: 4812 (lm)
Flujo: 4139 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 B10>50.000h
Dimensiones: 1.570x85x88 (mm)
Temperatura de trabajo: -20ºC~+30ºC (ºC)
Regulación: BP
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 65
Nombre: BERLIN AVANT
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: Led
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: SUPERFICIE/SUSPENDIDO
IK: 08
Clase: I
Subtotal:

94,96000

94,96000

Altres
%AUX3

%

Medios auxiliares

1,000 % s

144,86000 =

Subtotal:

1,44860
1,44860

1,44860
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

146,30860
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EHB1002

ut

Pantalla fluorescent estanca tipus LED amb una
potència del led de 2x28w i potència total 59w, una
intensitat de 300mA un cosfi de 0.97, una lluminositat
de 4812 lumens, temperatura de color 7500Ki número
de LEDS 120. Mides 1.570 x 85 x 88 , amb les
seguents característiques.

146,30860

Rend.: 1,000

175,50

€

Código: 550703
Potencia LED: 2x28 (W)
Potencia Luminaria: 57 (W)
Flujo LED: 7500 (lm)
Flujo: 6450 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 B10>50.000h
Dimensiones: 1.570x125x88 (mm)
Temperatura de trabajo: -20ºC~+35ºC (ºC)
Regulación: BP
Interior/Exterior: Exterior
IP Luminaria: 65
Nombre: BERLIN AVANT
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: Led
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: SUPERFICIE/SUSPENDIDO
IK: 08
Clase: I
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,000 /R x
1,000 /R x

23,04000 =
26,86000 =

Subtotal:

23,04000
26,86000
49,90000

Materials
EHB1703

ut

Pantalla fluorescent estanca tipus LED amb una
potència del led de 2x28w i potència total 59w, una
intensitat de 300mA un cosfi de 0.97, una lluminositat
de 4812 lumens, temperatura de color 7500Ki número
de LEDS 120. Mides 1.570 x 85 x 88 , amb les
seguents característiques.
Código: 550703
Potencia LED: 2x28 (W)
Potencia Luminaria: 57 (W)
Flujo LED: 7500 (lm)
Flujo: 6450 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 B10>50.000h
Dimensiones: 1.570x125x88 (mm)
Temperatura de trabajo: -20ºC~+35ºC (ºC)
Regulación: BP
Interior/Exterior: Exterior
IP Luminaria: 65

1,000

x

125,60000 =

125,60000

49,90000
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Nombre: BERLIN AVANT
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: Led
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: SUPERFICIE/SUSPENDIDO
IK: 08
Clase: I
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-27

EHB1010

ut

Subministrament i col·locació de lluminària lineal tram
final 1x26W, o equivalent tècnicament i físicament,
segons descripció:
Código: 211284
Potencia LED: 1 x 26 (W)
Potencia Luminaria: 28 (W)
Flujo LED: 3420 (lm)
Flujo: 2839 (lm)
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>50.000h
Dimensiones: 1.157,5 x 113 x 105 (mm)
Factor de potencia: 0,95 (cosf)
Regulación: B.P.
IP Luminaria: 20
Nombre: SILENT LED THIN LINE
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: I
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva

Rend.: 1,000

125,60000

0,00 %

125,60000
175,50000
0,00000
175,50000
176,70

€
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correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x
0,500 /R x

23,04000 =
26,86000 =

Subtotal:

11,52000
13,43000
24,95000

24,95000

Materials
EHB211284 ut

x

1,000

Pantallla lineal LED 1x26w tram final

150,00000 =

150,00000

Subministrament i col·locació de lluminària lineal
tram final, segons descripció:
Código: 211284
Potencia LED: 1 x 26 (W)
Potencia Luminaria: 28 (W)
Flujo LED: 3420 (lm)
Flujo: 2839 (lm)
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>50.000h
Dimensiones: 1.157,5 x 113 x 105 (mm)
Factor de potencia: 0,95 (cosf)
Regulación: B.P.
IP Luminaria: 20
Nombre: SILENT LED THIN LINE
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: I
Subtotal:

150,00000

150,00000

Altres
%AUX3

%

1,000 % s

Medios auxiliares

174,95000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-28

EHB1011

ut

Subministrament i col·locació de Pantallla lineal LED
1x26w, o equivalent tècnicament i físicament tram
finicial segons descripció:
Código: 204309
Potencia LED: 1 x 26 (W)
Potencia Luminaria: 28 (W)

Rend.: 1,000

1,74950
1,74950

0,00 %

1,74950
176,69950
0,00000
176,69950
176,70

€
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Flujo LED: 3420 (lm)
Flujo: 2839 (lm)
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>50.000h
Dimensiones: 1.157,5 x 113 x 105 (mm)
Factor de potencia: 0,95 (cosf)
Regulación: B.P.
IP Luminaria: 20
Nombre: SILENT LED THIN LINE
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: I
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x
0,500 /R x
Subtotal:

Materials

23,04000 =
26,86000 =

11,52000
13,43000
24,95000

24,95000
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EHB24309

ut

x

1,000

Pantalla lineal LED 1x26w tram inicial

150,00000 =

150,00000

Código: 204309
Potencia LED: 1 x 26 (W)
Potencia Luminaria: 28 (W)
Flujo LED: 3420 (lm)
Flujo: 2839 (lm)
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>50.000h
Dimensiones: 1.157,5 x 113 x 105 (mm)
Factor de potencia: 0,95 (cosf)
Regulación: B.P.
IP Luminaria: 20
Nombre: SILENT LED THIN LINE
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: I
Subtotal:

150,00000

150,00000

Altres
%AUX3

%

1,000 % s

Medios auxiliares

174,95000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-29

EHB1012

ut

Subministrament i col·locació de Pantalla fluorescent
estanca tipus LED 2x22w, o equivalent tècnicament i
físicament segons descripció:
Código: 550611
Potencia LED: 2x22 (W)
Potencia Luminaria: 46 (W)
Flujo LED: 6000 (lm)
Flujo: 5280 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 B10>50.000h
Dimensiones: 1.270x125x88 (mm)
Temperatura de trabajo: -20ºC~+35ºC (ºC)
Regulación: BP
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 65
Nombre: BERLIN AVANT
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: Led
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: SUPERFICIE/SUSPENDIDO
IK: 08
Clase: I
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les

Rend.: 1,000

1,74950
1,74950

0,00 %

1,74950
176,69950
0,00000
176,69950
146,35

€
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obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

1,000 /R x
1,000 /R x

26,86000 =
23,04000 =

Subtotal:

26,86000
23,04000
49,90000

Materials
EHB550611 ut

Sub i col·locació de Pantalla fluorescent estanca tipus
LED 2x22w segons descripció:
Código: 550611
Potencia LED: 2x22 (W)
Potencia Luminaria: 46 (W)
Flujo LED: 6000 (lm)
Flujo: 5280 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 B10>50.000h
Dimensiones: 1.270x125x88 (mm)
Temperatura de trabajo: -20ºC~+35ºC (ºC)
Regulación: BP
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 65
Nombre: BERLIN AVANT
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: Led
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: SUPERFICIE/SUSPENDIDO
IK: 08

1,000

x

95,00000 =

95,00000

49,90000
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Clase: I

Subtotal:

95,00000

95,00000

Altres
%AUX3

%

1,000 % s

Medios auxiliares

144,90000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-30

EHB1013

ut

Subministrament i col·locació de Pantalla fluorescent
estanca tipus LED 1x22w, o equivalent tècnicament i
físicament segons descripció:
Código: 550765
Potencia LED: 1x22 (W)
Potencia Luminaria: 24 (W)
Flujo LED: 3000 (lm)
Flujo: 2640 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 B10>50.000h
Dimensiones: 1.270x85x88 (mm)
Temperatura de trabajo: -20ºC~+35ºC (ºC)
Regulación: BP
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 65
Nombre: BERLIN AVANT
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: SUPERFICIE/SUSPENDIDO
IK: 08
Clase: I
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,

Rend.: 1,000

1,44900
1,44900

0,00 %

1,44900
146,34900
0,00000
146,34900
121,10

€
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petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

1,000 /R x

23,04000 =

23,04000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,000 /R x

26,86000 =

26,86000

Subtotal:

49,90000

49,90000

Materials
EHB550765 ut

Sub i col·locació de Pantalla fluorescent estanca tipus
LED 1x22w segons descripció:

x

1,000

70,00000 =

70,00000

Código: 550765
Potencia LED: 1x22 (W)
Potencia Luminaria: 24 (W)
Flujo LED: 3000 (lm)
Flujo: 2640 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 B10>50.000h
Dimensiones: 1.270x85x88 (mm)
Temperatura de trabajo: -20ºC~+35ºC (ºC)
Regulación: BP
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 65
Nombre: BERLIN AVANT
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: SUPERFICIE/SUSPENDIDO
IK: 08
Clase: I
Subtotal:

70,00000

70,00000

Altres
%AUX3

%

Medios auxiliares

1,000 % s

119,90000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,19900
1,19900

0,00 %

1,19900
121,09900
0,00000
121,09900
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P-31

EHB1014

ut

Subministrament i col·locació de downlight LED de
14w, o equivalent tècnicament i físicament segons
desciprció:
Código: 381475
Potencia Luminaria: 14 (W)
Flujo: 1596 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 120º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 >50000h
Dimensiones: Ø175 x 30 (mm)
Corte: Ø150-155 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosf)
Temperatura de trabajo: -5 +35ºC (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: KENTAU
RA: =80
Lámpara incluída: LED
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

83,73

Preu

Parcial

€

Import
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A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,000 /R x
1,000 /R x

23,04000 =
26,86000 =

Subtotal:

23,04000
26,86000
49,90000

49,90000

Materials
EHB381475 ut

Sub i col·locació de downlight LED de 14w segons
desciprció:

x

1,000

33,00000 =

33,00000

Código: 381475
Potencia Luminaria: 14 (W)
Flujo: 1596 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 120º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 >50000h
Dimensiones: Ø175 x 30 (mm)
Corte: Ø150-155 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosf)
Temperatura de trabajo: -5 +35ºC (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: KENTAU
RA: =80
Lámpara incluída: LED
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II
Subtotal:

33,00000

33,00000

Altres
%AUX3

%

1,000 % s

Medios auxiliares

82,90000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-32

EHB1015

ut

Subministrament i col·locació de downlight LED 9w, o
equivalent tècnicament i físicament segons descripció:
Código: 381512
Potencia Luminaria: 9 (W)
Flujo: 954 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 120º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 >50000h
Dimensiones: Ø150 x 30 (mm)
Corte: Ø125-130 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosf)
Temperatura de trabajo: -5 +35ºC (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: KENTAU
RA: =80
Lámpara incluída: LED
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO

Rend.: 1,000

0,82900
0,82900

0,00 %

0,82900
83,72900
0,00000
83,72900
75,65

€
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Equipo: DRIVER
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,000 /R x
1,000 /R x

23,04000 =
26,86000 =

Subtotal:

23,04000
26,86000
49,90000

Materials
EHB381512 ut

Sub i col·locació de downlight LED 9w segons
descripció:
Código: 381512
Potencia Luminaria: 9 (W)
Flujo: 954 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 120º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 >50000h
Dimensiones: Ø150 x 30 (mm)
Corte: Ø125-130 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosf)
Temperatura de trabajo: -5 +35ºC (ºC)

1,000

x

25,00000 =

25,00000

49,90000
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Regulación: NO
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: KENTAU
RA: =80
Lámpara incluída: LED
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II
Subtotal:

25,00000

25,00000

Altres
%AUX3

%

1,000 % s

Medios auxiliares

74,90000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-33

EHB1016

ut

Subministrament i col·locació de lluminària LED de
25w, o equivalent tècnicament i físicament de
potència segons descripció
Código: 233309
Potencia LED: 25 (W)
Potencia Luminaria: 29 (W)
Flujo LED: 3049 (lm)
Flujo: 2442 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 60º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>40.000h
Dimensiones: Ø220 x 85 (mm)
Corte: Ø160mm (mm)
Temperatura de trabajo: -5 +35º (ºC)
Regulación: B.P.
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 54
Nombre: TRIBOLA NEO
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el

Rend.: 1,000

0,74900
0,74900

0,00 %

0,74900
75,64900
0,00000
75,64900
120,09

€
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punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,000 /R x
1,000 /R x

23,04000 =
26,86000 =

Subtotal:

23,04000
26,86000
49,90000

49,90000

Materials
EHB233309 ut

Sub i col·locació de lluminària LED de 25w de
potència segons descripció

1,000

x

69,00000 =

69,00000

Código: 233309
Potencia LED: 25 (W)
Potencia Luminaria: 29 (W)
Flujo LED: 3049 (lm)
Flujo: 2442 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 60º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>40.000h
Dimensiones: Ø220 x 85 (mm)
Corte: Ø160mm (mm)
Temperatura de trabajo: -5 +35º (ºC)
Regulación: B.P.
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 54
Nombre: TRIBOLA NEO
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: II
Subtotal:

69,00000

69,00000

Altres
%AUX3

%

Medios auxiliares

1,000 % s

118,90000 =

Subtotal:

1,18900
1,18900

1,18900
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-34

EHB1017

ut

Subministrament i col·locació de lluminària LED
1x9w, o equivalent tècnicament i físicament segons la
descripció
Código: 234061
Potencia LED: 8 (W)
Potencia Luminaria: 9 (W)
Flujo LED: 730 (lm)
Flujo: 730 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 60º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>40.000h
Dimensiones: Ø85 (mm)
Corte: Øm (mm)
Temperatura de trabajo: -5 +35º (ºC)
Regulación: B.P.
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 54
Nombre: TRIBOLA NEO
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en

Rend.: 1,000

0,00 %

120,08900
0,00000
120,08900
80,70

€
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cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

1,000 /R x
1,000 /R x

26,86000 =
23,04000 =

Subtotal:

26,86000
23,04000
49,90000

49,90000

Materials
EHB236041 ut

Sub i col·locació de lluminària LED 1x9w segons la
descripció

x

1,000

30,00000 =

30,00000

Código: 234061
Potencia LED: 8 (W)
Potencia Luminaria: 9 (W)
Flujo LED: 730 (lm)
Flujo: 730 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 60º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>40.000h
Dimensiones: Ø85 (mm)
Corte: Øm (mm)
Temperatura de trabajo: -5 +35º (ºC)
Regulación: B.P.
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 54
Nombre: TRIBOLA NEO
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: II
Subtotal:

30,00000

30,00000

Altres
%AUX3

%

1,000 % s

Medios auxiliares

79,90000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-35

EHB1018

ut

Subministrament i col·locació de ldownlight LED
1x20w, o equivalent tècnicament i físicament segons
descripció
Código: 381444
Potencia Luminaria: 20 (W)
Flujo: 2249 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 120º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 >50000h
Dimensiones: Ø225 x 30 (mm)
Corte: Ø200-210 (mm)

Rend.: 1,000

0,79900
0,79900

0,00 %

0,79900
80,69900
0,00000
80,69900
93,83

€
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Factor de potencia: >0,9 (cosf)
Temperatura de trabajo: -5 +35ºC (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: KENTAU
RA: =80
Lámpara incluída: LED
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,000 /R x
1,000 /R x

23,04000 =
26,86000 =

Subtotal:

23,04000
26,86000
49,90000

Materials
EHB381444 ut

Sub i col·locació de ldownlight LED 1x20w segons
descripció
Código: 381444

1,000

x

43,00000 =

43,00000

49,90000
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Potencia Luminaria: 20 (W)
Flujo: 2249 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 120º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 >50000h
Dimensiones: Ø225 x 30 (mm)
Corte: Ø200-210 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosf)
Temperatura de trabajo: -5 +35ºC (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: KENTAU
RA: =80
Lámpara incluída: LED
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II
Subtotal:

43,00000

43,00000

Altres
%AUX3

%

1,000 % s

Medios auxiliares

92,90000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-36

EHB1019

ut

Subministrament i col·locació de projector LED per
pista amb potència 120w, o equivalent tècnicament i
físicament segons descripció:
12NC: BY480P
Material Description: BY480P LED170S/840 PSD
WB GC SI
Código de gama de producto: BY480P [ GentleSpace
Gen3]
Color de la carcasa: SI - Silver (RAL9006)
Coating: SL-PDR - Pintura estándar
Línea del producto: GRN - Green line
Color de lámpara/LED: 840 - Blanco neutro 4000K
Código familia de lámparas/LED: GRN170S GRN170S (17 000 lumens)
Driver/unidad de potencia: PSD - Unidad de fuente
de alimentación con DALI
Controlador de luz integrado: N - No
Marca: PHL - Philips
Especial: N - Estándar (-30 +45 grados C)
Cubierta óptica: GC - Cierre de vidrio, pintado
Familia de productos: BY480P - GentleSpace gen3
Indicación de haz óptico: WB - Haz ancho
Montaje: SMT - Conjunto de suspensión estándar
Conectores: EC5 - Set of std. conn. M&F (GS2)
Iluminación de emergencia: N - No
Rango de temperatura ambiente: N - No
Clase de seguridad: I - Clase I
RAEE Luminarias
Inclou també el producte BY480A BA SI que és el
dispositiu controlador DALI amb codi de producte:

Rend.: 1,000

0,92900
0,92900

0,00 %

0,92900
93,82900
0,00000
93,82900
920,71

€
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41439900,
12NC: 910500465785
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

2,000 /R x
2,000 /R x

23,04000 =
26,86000 =

Subtotal:

46,08000
53,72000
99,80000

99,80000

Maquinària
CL40AAAA h

Plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9.8 en horitzontal, de 227
kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en
repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

2,000 /R x

39,44000 =

Subtotal:

78,88000

78,88000

Materials
EHBBY470P ut

Sub i col·locació de projector LED per pista amb una
potència de 120w segons descripció
12NC: BY480P
Material Description: BY480P LED170S/840 PSD

1,000

x

732,91000 =

732,91000

78,88000
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WB GC SI
Código de gama de producto: BY480P [ GentleSpace
Gen3]
Color de la carcasa: SI - Silver (RAL9006)
Coating: SL-PDR - Pintura estándar
Línea del producto: GRN - Green line
Color de lámpara/LED: 840 - Blanco neutro 4000K
Código familia de lámparas/LED: GRN170S GRN170S (17 000 lumens)
Driver/unidad de potencia: PSD - Unidad de fuente
de alimentación con DALI
Controlador de luz integrado: N - No
Marca: PHL - Philips
Especial: N - Estándar (-30 +45 grados C)
Cubierta óptica: GC - Cierre de vidrio, pintado
Familia de productos: BY480P - GentleSpace gen3
Indicación de haz óptico: WB - Haz ancho
Montaje: SMT - Conjunto de suspensión estándar
Conectores: EC5 - Set of std. conn. M&F (GS2)
Iluminación de emergencia: N - No
Rango de temperatura ambiente: N - No
Clase de seguridad: I - Clase I
RAEE Luminarias
Inclou també el producte BY480A BA SI que és el
dispositiu controlador DALI amb codi de producte:
41439900,
12NC: 910500465785
Subtotal:

732,91000

732,91000

Altres
%AUX3

%

1,000 % s

Medios auxiliares

911,59000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-37

EHB1020

ut

Subministrament i col·locació de lluminària LED 20w,
o equivalent tècnicament i físicament superfície
segons descripció
Código: 378024
Potencia Luminaria: 20 (W)
Flujo: 1728 (lm)
Lámpara/Luminaria: LUMINARIA
Ángulo de apertura: 124º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: 25000
Dimensiones: Ø221x71 (mm)
Factor de potencia: >0,5 (cosf)
Temperatura de trabajo: -10 +45 (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: EXTERIOR
IP Luminaria: 65
Nombre: APLIQUE ANZIO
RA: =80
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: SUPERFICIE
Clase: II
Inclou:

Rend.: 1,000

9,11590
9,11590

0,00 %

9,11590
920,70590
0,00000
920,70590
55,57

€
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- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

0,500 /R x
0,500 /R x

26,86000 =
23,04000 =

Subtotal:

13,43000
11,52000
24,95000

Materials
EHB38024

ut

Sub i col·locació de lluminària LED 20w superfície
segons descripció
Código: 378024
Potencia Luminaria: 20 (W)
Flujo: 1728 (lm)
Lámpara/Luminaria: LUMINARIA
Ángulo de apertura: 124º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: 25000
Dimensiones: Ø221x71 (mm)
Factor de potencia: >0,5 (cosf)
Temperatura de trabajo: -10 +45 (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: EXTERIOR
IP Luminaria: 65
Nombre: APLIQUE ANZIO
RA: =80

1,000

x

29,00000 =

29,00000

24,95000
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Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: SUPERFICIE
Clase: II
Subtotal:

29,00000

29,00000

Altres
%AUX3

%

3,000 % s

Medios auxiliares

53,95000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-38

EHB1119

ut

Subministrament i col·locació de projector LED per
pista amb potència 160w BY481P LED250S/840 PSD
WB GC SI BP, o equivalent tècnicament i físicament
segons descripció:
12NC: BY481P
Material Description: BY481P - Gentlespace 3 Large
Código de gama de producto: BY481P [ GentleSpace
Gen3]
Color de la carcasa: SI - Silver (RAL9006)
Coating: SL-PDR - Pintura estándar
Línea del producto: GRN - Green line
Color de lámpara/LED: 840 - Blanco neutro 4000K
Código familia de lámparas/LED: LED250S LED250S
Driver/unidad de potencia: PSD - Unidad de fuente
de alimentación con DALI
Controlador de luz integrado: N - No
Marca: PHL - Philips
Especial: N - Estándar (-30 +45 grados C)
Cubierta óptica: GC - Cierre de vidrio, pintado
Familia de productos: BY481P - GentleSpace gen3
Indicación de haz óptico: WB - Haz ancho
Montaje: SMT - Conjunto de suspensión estándar
Conectores: CW5 - Connector on external wire
Iluminación de emergencia: N - No
Rango de temperatura ambiente: N - No
Clase de seguridad: I - Clase I
RAEE Luminarias
Inclou també el producte BY480A BA SI que és el
dispositiu controlador DALI amb codi de producte:
41439900,
12NC: 910500465785
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.

Rend.: 1,000

1,61850
1,61850

0,00 %

1,61850
55,56850
0,00000
55,56850
1.183,31

€
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Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

2,000 /R x
2,000 /R x

26,86000 =
23,04000 =

Subtotal:

53,72000
46,08000
99,80000

99,80000

Maquinària
CL40AAAA h

Plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9.8 en horitzontal, de 227
kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en
repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

2,000 /R x

39,44000 =

Subtotal:

78,88000

78,88000

Materials
EEHB1119

ut

Sub i col·locació de projector LED per pista amb una
potència de 160w segons descripció
12NC: BY481P
Material Description: BY481P - Gentlespace 3 Large
Código de gama de producto: BY481P [ GentleSpace
Gen3]
Color de la carcasa: SI - Silver (RAL9006)
Coating: SL-PDR - Pintura estándar
Línea del producto: GRN - Green line
Color de lámpara/LED: 840 - Blanco neutro 4000K
Código familia de lámparas/LED: LED250S LED250S
Driver/unidad de potencia: PSD - Unidad de fuente
de alimentación con DALI
Controlador de luz integrado: N - No
Marca: PHL - Philips
Especial: N - Estándar (-30 +45 grados C)
Cubierta óptica: GC - Cierre de vidrio, pintado
Familia de productos: BY481P - GentleSpace gen3
Indicación de haz óptico: WB - Haz ancho

1,000

x

992,91000 =

992,91000

78,88000
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Montaje: SMT - Conjunto de suspensión estándar
Conectores: CW5 - Connector on external wire
Iluminación de emergencia: N - No
Rango de temperatura ambiente: N - No
Clase de seguridad: I - Clase I
RAEE Luminarias
Inclou també el producte BY480A BA SI que és el
dispositiu controlador DALI amb codi de producte:
41439900,
12NC: 910500465785
Subtotal:

992,91000

992,91000

Altres
%AUX3

%

1,000 % s 1.171,59000 =

Medios auxiliares

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11,71590
11,71590

1.183,30590
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-39

EHBRETPRO

ut

Partida en concepte de la retirada de projectors antics
i anul·lació dels que no s'instal·laran. En aquesta
partifda inclou també la substitució i reparació del fals
sostre de les lluminàries que no s'instal·laran i
quedarà un forat al fals sostre. La reposició dels
materials es contempla en el capítol de reparació de
sostres del present pressupost

1.183,30590

Rend.: 1,000

Unitats

11,71590

1.721,01

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

24,000 /R x

23,04000 =

552,96000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

24,000 /R x

26,86000 =

644,64000

Subtotal:

1.197,60000

1.197,60000

Maquinària
CL40AAAA h

Plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9.8 en horitzontal, de 227
kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en
repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

12,000 /R x

39,44000 =

Subtotal:

473,28000

473,28000

473,28000

Altres
%AUX3

%

3,000 % s 1.670,88000 =

Medios auxiliares

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-40

EHC1012

ut

Subministrament i col·locació de Pantallla lineal LED
1x26w, o equivalent tècnicament i físicament intermig
segons descripció:
Código: 204484
Potencia LED: 1 x 26 (W)
Potencia Luminaria: 28 (W)

Rend.: 1,000

50,12640
50,12640

0,00 %

50,12640
1.721,00640
0,00000
1.721,00640
176,70

€
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Flujo LED: 3420 (lm)
Flujo: 2839 (lm)
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>50.000h
Dimensiones: 1.122 x 113 x 105 (mm)
Factor de potencia: 0,95 (cosf)
Regulación: B.P.
IP Luminaria: 20
Nombre: SILENT LED THIN LINE
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: I
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

0,500 /R x
0,500 /R x
Subtotal:

Materials

26,86000 =
23,04000 =

13,43000
11,52000
24,95000

24,95000
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EHB204484 ut

Sub i col·locació de Pantallla lineal LED 1x26w
intermig segons descripció:

x

1,000

150,00000 =

150,00000

Código: 204484
Potencia LED: 1 x 26 (W)
Potencia Luminaria: 28 (W)
Flujo LED: 3420 (lm)
Flujo: 2839 (lm)
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>50.000h
Dimensiones: 1.122 x 113 x 105 (mm)
Factor de potencia: 0,95 (cosf)
Regulación: B.P.
IP Luminaria: 20
Nombre: SILENT LED THIN LINE
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: I
Subtotal:

150,00000

150,00000

Altres
%AUX3

%

1,000 % s

Medios auxiliares

174,95000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-41

ELEASBBT

PA

Documentació As-built instal·lació elèctrica i
d'enlllumenat, s'entregarà la documentació de tal i
com ha quedat la instal·lació un cop acabat el
projecte, en aquest document s'entregarà la següent
documentació:

Rend.: 1,000

1,74950
1,74950

0,00 %

1,74950
176,69950
0,00000
176,69950
550,00

€

-. Plànols amb format CAD i PDF de les
instal·lacions
-. Fitxes tècniques dels materials utilitzats
-. Relació de fabricants i models dels materials
d'enllumenat instal·lats
-. Pla de manteniment de les instal·lacions
realitzades
-. Altres documents que la DF pugui demanar per
completar la documentació a entregar.
______________________________________________________________________________________________________________
€
Legalització del projecte de BAIXA TENSIÓ, certificat
Rend.: 1,000
855,28
final d'obra, pagament per part de l'industrial
adjudicatari del visat del projecte al Col.legi
d'Enginyers, taxes pertinents i entrega d'una còpia del
projecte a la propietat.
______________________________________________________________________________________________________________

P-42

ELEGBTEN

PA

€
Partida alçada en concepte de desmuntatge de les
Rend.: 1,000
2.250,00
instal·lacions i receptors d'enllumenat que es farà la
seva substitució inclou gestió del material desmuntat,
transport a gestor autoritzat i cànon de reclicatge
d'aquest.
______________________________________________________________________________________________________________

P-43

ELEPADES

PA
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€
Partida pels mitjants necessaris pel compliment de les
Rend.: 1,000
2.092,48
normes de Seguretat i Salut d'aquest projecte
______________________________________________________________________________________________________________

P-44

PASEGSAL1

PA

P-45

PG13-E312

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Rend.: 1,000

Unitats

14,11

Preu

Parcial

23,04000 =
26,86000 =

8,05800

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,100 /R x
0,300 /R x
Subtotal:

2,30400

10,36200

10,36200

Materials
BG13-0G16 u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000

x

3,27000 =

3,27000

BGW2-093N u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000

x

0,32000 =

0,32000

Subtotal:

3,59000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15543

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

14,10743
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-46

PG13-E317

u

3,59000

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

14,10743

Rend.: 1,000

Unitats

21,69

Preu

Parcial

23,04000 =
26,86000 =

3,45600

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x
0,500 /R x
Subtotal:

13,43000
16,88600

16,88600

Materials
BG13-0G08 u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000

x

4,23000 =

4,23000

BGW2-093N u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000

x

0,32000 =

0,32000

Subtotal:

PG2N-EUI3

m

4,55000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,25329

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

21,68929
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-47

4,55000

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000

21,68929
1,65

€
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Unitats

Preu

Parcial

26,86000 =
23,04000 =

0,46080

Import

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,016 /R x
0,020 /R x
Subtotal:

0,42976

0,89056

0,89056

Materials
BG2Q-1KT4 m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

x

1,020

0,73000 =

Subtotal:

0,74460

0,74460

0,74460

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01336

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,64852
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-48

PG2N-EUI5

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,64852

Rend.: 1,000

Unitats

1,44

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

23,04000 =

0,46080

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,016 /R x

26,86000 =

0,42976

Subtotal:

0,89056

0,89056

Materials
BG2Q-1KT3 m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

x

1,020

0,53000 =

Subtotal:

0,54060

0,54060

0,54060

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01336

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,44452
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-49

PG2N-EUIA

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

1,44452
2,37

Preu

Parcial

€

Import
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A01-FEPD

h

Ajudant electricista

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,020 /R x
0,016 /R x

23,04000 =
26,86000 =

Subtotal:

0,46080
0,42976
0,89056

0,89056

Materials
BG2Q-1KT6 m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

x

1,020

1,44000 =

Subtotal:

1,46880

1,46880

1,46880

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01336

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2,37272
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-50

PG2P-6SZA

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,37272

Rend.: 1,000

Unitats

6,21

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

23,04000 =

1,15200

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

26,86000 =

1,07440

Subtotal:

2,22640

2,22640

Materials
BGWC-09N4 u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000

x

0,15000 =

0,15000

BG2P-1KV0 m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020

x

3,73000 =

3,80460

Subtotal:

3,95460

3,95460

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03340

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

6,21440
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-51

PG2P-6SZZ

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

6,21440

Rend.: 1,000

Unitats

7,86

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,044 /R x

26,86000 =

1,18184

A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

23,04000 =

1,15200

€

Import
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Subtotal:

2,33384

2,33384

Materials
BGWC-09N4 u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000

x

0,15000 =

0,15000

BG2P-1KUD m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020

x

5,24000 =

5,34480

Subtotal:

5,49480

5,49480

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03501

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

7,86365
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-52

PG2P-6T01

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

7,86365

Rend.: 1,000

Unitats

10,55

Preu

Parcial

23,04000 =
26,86000 =

1,31614

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,050 /R x
0,049 /R x
Subtotal:

1,15200

2,46814

2,46814

Materials
BGWC-09N4 u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000

x

0,15000 =

0,15000

BG2P-1KUF m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020

x

7,74000 =

7,89480

Subtotal:

8,04480

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03702

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

10,54996
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-53

PG2P-6T0A

m

8,04480

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

10,54996

Rend.: 1,000

Unitats

4,20

Preu

Parcial

23,04000 =
26,86000 =

0,85952

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,050 /R x
0,032 /R x
Subtotal:

1,15200

2,01152

2,01152

PROJECTE EXECUTIU D´ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS D´ENLLUMENAT DEL CENTRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

73

PARTIDES D'OBRA

Materials
BGWC-09N4 u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000

x

0,15000 =

0,15000

BG2P-1KUY m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020

x

1,97000 =

2,00940

Subtotal:

2,15940

2,15940

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03017

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

4,20109
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-54

PG33-E6CT

m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

4,20109

Rend.: 1,000

Unitats

1,95

Preu

Parcial

23,04000 =
26,86000 =

0,40290

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x
0,015 /R x
Subtotal:

0,34560

0,74850

0,74850

Materials
BG33-G2VO m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

x

1,020

1,17000 =

Subtotal:

1,19340

1,19340

1,19340

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01123

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,95313
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-55

PG33-E6E0

m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,95313

Rend.: 1,000

Unitats

2,04

Preu

Parcial

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

23,04000 =

0,34560

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

26,86000 =

0,40290

€

Import
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Subtotal:

0,74850

0,74850

Materials
BG33-G2WV m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

x

1,020

1,26000 =

Subtotal:

1,28520

1,28520

1,28520

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01123

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2,04493
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-56

PG33-E6E1

m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,04493

Rend.: 1,000

Unitats

2,59

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

23,04000 =

0,34560

A0F-000E

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

26,86000 =

0,40290

Subtotal:

0,74850

0,74850

Materials
BG33-G2WZ m

Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

x

1,020

1,79000 =

Subtotal:

1,82580

1,82580

1,82580

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01123

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2,58553
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-57

UTHB1030560

ut

Subuministrament i col·locació de detector de
presència S360-100 DE WH 1030560, o equivalent
tècnicament i físicament:
Alimentación 230 V CA
Frecuencia 50 Hz
Altura de montaje 2 – 4 m
Tipo de montaje Montaje en el techo
Color Blanco
Salida de conmutación Luz
Consumo propio ~0,5 W
Clase de medición de luz Medición de luz mezcla
Rango de regulación de la luminosidad 30 – 3000 lx
Tiempo de retardo al apagado Luz 10 s - 60 min

Rend.: 1,000

2,58553
159,40

€
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Tipo de contacto Luz Relé 230 V/10 A µ-contacto
Lámparas Lámparas incandescentes/halógenas,
Lámparas fluorescentes, Lámparas
fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs
Carga de lámparas incand./halógenas 2300 W
Lámparas fluorescentes/compactas 1150 VA (cos f =
0,5)
Corriente de conexión max. 400 A / 200 µs
Lámpara LED < 2 W 25 W
Lámpara LED 2-8 W 70 W
Lámpara LED > 8 W 80 W
Tipo de conexión Bornes de conexión
Zona de detección 50 m² (ø 8 m | 360°)
Temperatura ambiente -15 °C … +50 °C
Grado de protección IP 54 (cuando esta instalado)
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,000 /R x

26,86000 =

Subtotal:

26,86000
26,86000

Materials
PTHBN1030 ut

Sub i col·locació de detector de presència S360-100
DE WH 1030560

1,000

x

127,90000 =

127,90000

26,86000
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Alimentación 230 V CA
Frecuencia 50 Hz
Altura de montaje 2 – 4 m
Tipo de montaje Montaje en el techo
Color Blanco
Salida de conmutación Luz
Consumo propio ~0,5 W
Clase de medición de luz Medición de luz mezcla
Rango de regulación de la luminosidad 30 – 3000 lx
Tiempo de retardo al apagado Luz 10 s - 60 min
Tipo de contacto Luz Relé 230 V/10 A µ-contacto
Lámparas Lámparas incandescentes/halógenas,
Lámparas fluorescentes, Lámparas
fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs
Carga de lámparas incand./halógenas 2300 W
Lámparas fluorescentes/compactas 1150 VA (cos f =
0,5)
Corriente de conexión max. 400 A / 200 µs
Lámpara LED < 2 W 25 W
Lámpara LED 2-8 W 70 W
Lámpara LED > 8 W 80 W
Tipo de conexión Bornes de conexión
Zona de detección 50 m² (ø 8 m | 360°)
Temperatura ambiente -15 °C … +50 °C
Grado de protección IP 54 (cuando esta instalado)
Subtotal:

127,90000

127,90000

Altres
%AUX3

%

3,000 % s

Medios auxiliares

154,76000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
UTHB2080020

u

Subministrament i col·locació de detector de
presència theRonda P360-100 M UP WH segons
descripció:
Detector de presencia por infrarrojos pasivo para
montaje en el techo
Zona de detección redonda de 360, hasta Ø 24 m
(452 m2)
Control automático en función de la presencia y la
luminosidad para iluminación
Medición de la mezcla de luz, apto para lámparas
fluorescentes
(FL/PL/ESL),
halógenas/incandescentes y LED
Canal A Luz: relé, 230V
Funcionamiento
totalmente
automático
o
semiautomático conmutable
Valor de conexión de luminosidad regulable, función
de aprendizaje
Reducción del tiempo de retardo en caso de
presencia breve (presencia de corta duración)
Posibilidad de conexión de pulsador o interruptor
para la conexión manual con detección automática
pulsador/interruptor
Función de impulsos para un interruptor
temporizador de escalera
Retraso al encendido y tiempo de ejecución
ajustables
Posibilidad de restringir la zona de detección con los

Rend.: 1,000

4,64280
4,64280

0,00 %

4,64280
159,40280
0,00000
159,40280
216,87

€
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segmentos
Disponibilidad inmediata gracias al ajuste previo de
fábrica
Funcionamiento de prueba para comprobar la función
y la zona de detección
Ampliación de la zona de detección mediante
conexión Maestro/Esclavo o Maestro/Maestro,
posibilidad de conexión en paralelo de un máximo de
10 detectores
Montaje en techo en caja UP
Posibilidad de montaje en el techo con bastidor AP
Mando a distancia de usuario theSenda S, mando a
distancia SendoPro (opcional)
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Unitats

Preu

Parcial

26,86000 =

8,05800

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x
Subtotal:

8,05800

Materials
PTHB20800 u

theRonda P360-100 M UP WH - detector presencia
mont. techo/superficie,alc.360º, altura max. inst.
10m., blanco, 1salidas: luz

1,000

x

202,50000 =

202,50000

8,05800
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Subtotal:

202,50000

202,50000

Altres
%AUX3

%

3,000 % s

Medios auxiliares

210,55800 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-58

UTHB2080560

ut

Subministrament i col·locació de detector de
presència S360-100 DE WH 208560, o equivalent
tècnicament i físicament segons descripció:
Alimentación 230 V CA
Frecuencia 50 Hz
Altura de montaje 2 – 4 m
Altura mínima > 1,7 m
Tipo de montaje Montaje en techo
Color Blanco
Salida de conmutación Luz
Clase de medición de luz Medición de luz mezcla
Rango de regulación de la luminosidad 30 – 3000 lx
Tiempo de retardo al apagado Luz 10 s - 60 min
Lámparas Lámparas incandescentes/halógenas,
Lámparas fluorescentes, Lámparas
fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs
Carga de lámparas incand./halógenas 2300 W
Corriente de conexión max. 400 A / 200 µs
Lámpara LED < 2 W 25 W
Lámpara LED 2-8 W 70 W
Lámpara LED > 8 W 80 W
Tipo de conexión Bornas de tornillos
Sección transversal del cable máx. max. 2 x 2,5 mm²
Gran caja empotrada Ø 55 mm (NIS, PMI)
Zona de detección 50 m² (ø 8 m | 360°)
Temperatura ambiente -15 °C … +50 °C
Grado de protección IP 54 (cuando esta instalado)
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva

Rend.: 1,000

6,31674
6,31674

0,00 %

6,31674
216,87474
0,00000
216,87474
181,65

€
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correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012H000

h

1,000 /R x

Oficial 1a electricista

26,86000 =

Subtotal:

26,86000
26,86000

26,86000

Materials
PTHBN2085 ut

Sub i col·locació de detector de presència S360-100
DE WH 208560 segons descripció:

x

1,000

149,50000 =

149,50000

Alimentación 230 V CA
Frecuencia 50 Hz
Altura de montaje 2 – 4 m
Altura mínima > 1,7 m
Tipo de montaje Montaje en techo
Color Blanco
Salida de conmutación Luz
Clase de medición de luz Medición de luz mezcla
Rango de regulación de la luminosidad 30 – 3000 lx
Tiempo de retardo al apagado Luz 10 s - 60 min
Lámparas Lámparas incandescentes/halógenas,
Lámparas fluorescentes, Lámparas
fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs
Carga de lámparas incand./halógenas 2300 W
Corriente de conexión max. 400 A / 200 µs
Lámpara LED < 2 W 25 W
Lámpara LED 2-8 W 70 W
Lámpara LED > 8 W 80 W
Tipo de conexión Bornas de tornillos
Sección transversal del cable máx. max. 2 x 2,5 mm²
Gran caja empotrada Ø 55 mm (NIS, PMI)
Zona de detección 50 m² (ø 8 m | 360°)
Temperatura ambiente -15 °C … +50 °C
Grado de protección IP 54 (cuando esta instalado)
Subtotal:

149,50000

149,50000

Altres
%AUX3

%

Medios auxiliares

3,000 % s

176,36000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,29080
5,29080

0,00 %

5,29080
181,65080
0,00000
181,65080
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P-59

ZE796BLOEME u

Subministrament i inestal·lació de Projector
d'emergència amb 4 focus orientables LED, flux
aproximat de 2500 lúmens i 3 hores d'autonomia, per
a cobrir una superfície aproximada de 530 m2, amb
un grau de protecció IP 423, col·locat superficialment.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i
indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides,
tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i
qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i
que sigui necessari per a la correcta execució de les
obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa
de tots els certificats de tots els materials i
procediments utilitzats a obra, necessaris per complir
els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de
l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de
totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el
punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els
elements i accessoris necessaris per a la correcta
execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la
partida. No s'acceptaran increments de medició per
aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram
de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats,
petit material, elements auxiliars de suport, etc, no
especificats en el present pressupost, per a la seva
correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte
les proteccions a realitzar en qualsevol element de
l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests
que no estiguin específicament redactades en el
present pressupost, com tapat i protecció de
paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions
d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o
circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres.

Rend.: 1,000

722,15

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

2,000 /R x
2,000 /R x

23,04000 =
26,86000 =

Subtotal:

46,08000
53,72000
99,80000

99,80000

Maquinària
CL40AAAA h

Plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9.8 en horitzontal, de 227
kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en
repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

1,000 /R x

39,44000 =

Subtotal:

39,44000

39,44000

39,44000

Materials
PROBLOEM U

Projector de bloc d'emergències LED 1500LM marca
LEGRAND model 1H NP ref.661452 o similar

1,000

x

575,76000 =

Subtotal:

575,76000
575,76000

575,76000
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Pàg.:

81

PARTIDES D'OBRA

Altres
%AUX3

%

Medios auxiliares

1,000 % s

715,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,15000
7,15000

0,00 %

7,15000
722,15000
0,00000
722,15000
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Pàg.:

82

PARTIDES ALÇADES

€
Partida pels mitjants necessaris pel compliment de les
Rend.: 1,000
4.251,57
normes de Seguretat i Salut d'aquest projecte
______________________________________________________________________________________________________________
PASEGSAL

PA
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Pàg.:

83

ALTRES

YUINTF

ut

Pasarel·la comunicació sistema Dynet Communiation Module

98,00000

€

52

V.2 QUADRE DE PREUS I

53
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P-1

CERTIFICACIO

PA

Certificació Tècnica corresponent al compliment dels nivells lumínics mínims indicats al
Projecte Executiu segons l'estudi lumínic adjuntat certificant la corresopnent Classe II Enllumenat interior per events no televisats - segons la UNE 12.193 - Il·luminació
d'instal·lacions esportives.

Pàg.:

1

875,00

€

(VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS)
P-2

E843113A

m2

Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de
60x60 cm i 25 mm de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció
acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i
prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm
de base, col·locat cada 1.2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m amb
perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(TRENTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

39,06

€

P-3

E843123A

m2

Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de
60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció
acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i
prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm
de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m amb
perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,

38,68

€
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Pàg.:

2

paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
P-4

E8443220

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12.5 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

31,83

€

P-5

E898KAC0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica
per a interiors , de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

7,55

€

P-6

EG1QGCO

ut

Quadre elèctric de polièster per la col·locació de tots els elements de regulació i control pel
sistema d'il·luminació LED exposat en el projecte. Aniran instal·lats tots els elements descrits
en l'apartat de regulació i control. Inclou el muntatge de tots els elements i la part
proporcional d'adeqüació del quadre elèctric per la instal·lació dels transformadors per
l'enviament de senyals. Inclou part proporcionals d'elements i materials per la seva correcte
instal·lació i funcionament.

958,69

€
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Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
P-7

EG161412

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(VINT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

20,02

€

P-8

EG1BMOQG

ut

Modificació del quadre general per incorporar una protecció magnetotèrmica pel quadre de
regulació i control
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.

654,09

€
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Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
P-9

EG21H71J

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

4,93

€

P-10

EG22H815

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

1,89

€

P-11

EG312324

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin

1,63
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específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
P-12

EG312524

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

1,82

€

P-13

EG4R44D0

u

Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC,
format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria
d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

55,66

€

P-14

EHTV01

ut

Subministrament i col·locació de Transmisor de xarxa codificada LFC7710/00 codi EOC:
72387600, o equivalent tècnicament i físicament 12NC: 913713611780
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
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auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(TRES-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
P-15

EHTV02

ut

Subministrament i col·locació de Transmisor de xarxa codificada LCU7725/00, o equivalent
tècnicament i físicament amb Codi EOC: 72391300;
12NC: 913713611980.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(TRES-CENTS VUIT EUROS)

308,00

€

P-16

EHTV03

ut

Subministrament i col·locació de Receptor de xarxa codificada LN LL7730/00, o equivalent
tècnicament i físicament amb Codi EOC: 72393700
12NC: 913713612080.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
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regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
P-17

EHTV04

ut

Subministrament i col·locació de Guarda d'emergència LFC7590, o equivalent tècnicament i
físicament amb Codi EOC: 72357900; 12NC: 913701035303
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(VUITANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

80,75

€

P-18

EHTV05

ut

Subministrament i col·locació de Supressor de arc per muntatge amb carril DIN dissenyat
per connecta-rse entre els contactes de commutació dels contactors de control amb codi
12NC: 919030005108, o equivalent tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

85,80
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P-19

EHTV06

ut

Subministrament i col·locació de Unitat de control de segments amb codi EOC: 68322400; o
equivalent tècnicament i físicament12NC: 913700389703
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

454,40

€

P-20

EHTV07

ut

Subministrament i col·locació de Mòdul AmpLight Battery per emergència en cas de fallo
elèctic, amb Codi EOC: 94762500; 12NC: 913700341303, o equivalent tècnicament i
físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

151,40

€

P-21

EHTV08

ut

Subministrament i col·locació de 581 Amplight Mini PT Dual antenna amb Codi EOC:
94768700; 12NC: 913700341603, o equivalent tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb

72,67

€
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tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
P-22

EHTV09

ut

Subministrament i Col·locació de Pasarel·la comunicació sistema Dynet Communiation
Module amb Codi: EOC: 89038700; 12NC: 913703072809, o equivalent tècnicament i
físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

124,18

€

P-23

EHTV10

ut

Subministrament i col·locació de Antumbra panel white/white without labels amb codi EOC:
88954100, o equivalent tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(TRES-CENTS VUIT EUROS)

308,00

€
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135,00

€

1.435,00

€

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca
amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1
h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(NORANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

96,05

€

Subministrament i col·locació de lluminària lineal tram final 1x26W, o equivalent tècnicament i
físicament, segons descripció:
Código: 211284
Potencia LED: 1 x 26 (W)
Potencia Luminaria: 28 (W)
Flujo LED: 3420 (lm)
Flujo: 2839 (lm)
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>50.000h
Dimensiones: 1.157,5 x 113 x 105 (mm)
Factor de potencia: 0,95 (cosf)
Regulación: B.P.
IP Luminaria: 20
Nombre: SILENT LED THIN LINE
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: I
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb

176,70

€

P-24

EHTV11

ut

Quota de serveis pel funcionament de PerfectPLay al núvol import anual, o equivalent
tècnicament i físicament i compatible amb el sistema previst.
(CENT TRENTA-CINC EUROS)

P-25

EHTV12

ut

Posta en marxa del servei Perfect Play
(MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS)

P-26

EH61RH49

u

P-27

EHB1010

ut
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tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
P-28

EHB1011

ut

Subministrament i col·locació de Pantallla lineal LED 1x26w, o equivalent tècnicament i
físicament tram finicial segons descripció:
Código: 204309
Potencia LED: 1 x 26 (W)
Potencia Luminaria: 28 (W)
Flujo LED: 3420 (lm)
Flujo: 2839 (lm)
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>50.000h
Dimensiones: 1.157,5 x 113 x 105 (mm)
Factor de potencia: 0,95 (cosf)
Regulación: B.P.
IP Luminaria: 20
Nombre: SILENT LED THIN LINE
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: I
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

176,70

€

P-29

EHB1012

ut

Subministrament i col·locació de Pantalla fluorescent estanca tipus LED 2x22w, o equivalent
tècnicament i físicament segons descripció:
Código: 550611
Potencia LED: 2x22 (W)
Potencia Luminaria: 46 (W)
Flujo LED: 6000 (lm)
Flujo: 5280 (lm)

146,35

€
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Lámpara/Luminaria: Luminaria
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 B10>50.000h
Dimensiones: 1.270x125x88 (mm)
Temperatura de trabajo: -20ºC~+35ºC (ºC)
Regulación: BP
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 65
Nombre: BERLIN AVANT
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: Led
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: SUPERFICIE/SUSPENDIDO
IK: 08
Clase: I
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
P-30

EHB1013

ut

Subministrament i col·locació de Pantalla fluorescent estanca tipus LED 1x22w, o equivalent
tècnicament i físicament segons descripció:
Código: 550765
Potencia LED: 1x22 (W)
Potencia Luminaria: 24 (W)
Flujo LED: 3000 (lm)
Flujo: 2640 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 B10>50.000h
Dimensiones: 1.270x85x88 (mm)
Temperatura de trabajo: -20ºC~+35ºC (ºC)
Regulación: BP
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 65
Nombre: BERLIN AVANT
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: SUPERFICIE/SUSPENDIDO
IK: 08
Clase: I
Inclou:

121,10

€
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- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(CENT VINT-I-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
P-31

EHB1014

ut

Subministrament i col·locació de downlight LED de 14w, o equivalent tècnicament i físicament
segons desciprció:
Código: 381475
Potencia Luminaria: 14 (W)
Flujo: 1596 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 120º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 >50000h
Dimensiones: Ø175 x 30 (mm)
Corte: Ø150-155 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosf)
Temperatura de trabajo: -5 +35ºC (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: KENTAU
RA: =80
Lámpara incluída: LED
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,

83,73

€
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paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
P-32

EHB1015

ut

Subministrament i col·locació de downlight LED 9w, o equivalent tècnicament i físicament
segons descripció:
Código: 381512
Potencia Luminaria: 9 (W)
Flujo: 954 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 120º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 >50000h
Dimensiones: Ø150 x 30 (mm)
Corte: Ø125-130 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosf)
Temperatura de trabajo: -5 +35ºC (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: KENTAU
RA: =80
Lámpara incluída: LED
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

75,65

€

P-33

EHB1016

ut

Subministrament i col·locació de lluminària LED de 25w, o equivalent tècnicament i
físicament de potència segons descripció
Código: 233309
Potencia LED: 25 (W)
Potencia Luminaria: 29 (W)
Flujo LED: 3049 (lm)
Flujo: 2442 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 60º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>40.000h
Dimensiones: Ø220 x 85 (mm)

120,09

€
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Corte: Ø160mm (mm)
Temperatura de trabajo: -5 +35º (ºC)
Regulación: B.P.
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 54
Nombre: TRIBOLA NEO
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(CENT VINT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
P-34

EHB1017

ut

Subministrament i col·locació de lluminària LED 1x9w, o equivalent tècnicament i físicament
segons la descripció
Código: 234061
Potencia LED: 8 (W)
Potencia Luminaria: 9 (W)
Flujo LED: 730 (lm)
Flujo: 730 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 60º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>40.000h
Dimensiones: Ø85 (mm)
Corte: Øm (mm)
Temperatura de trabajo: -5 +35º (ºC)
Regulación: B.P.
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 54
Nombre: TRIBOLA NEO
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials

80,70

€
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i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(VUITANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
P-35

EHB1018

ut

Subministrament i col·locació de ldownlight LED 1x20w, o equivalent tècnicament i físicament
segons descripció
Código: 381444
Potencia Luminaria: 20 (W)
Flujo: 2249 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 120º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 >50000h
Dimensiones: Ø225 x 30 (mm)
Corte: Ø200-210 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosf)
Temperatura de trabajo: -5 +35ºC (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: KENTAU
RA: =80
Lámpara incluída: LED
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

93,83

€

PROJECTE EXECUTIU D´ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS D´ENLLUMENAT DEL CENTRE

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P-36

EHB1019

ut

Subministrament i col·locació de projector LED per pista amb potència 120w, o equivalent
tècnicament i físicament segons descripció:
12NC: BY480P
Material Description: BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI
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920,71

€

55,57

€

Código de gama de producto: BY480P [ GentleSpace Gen3]
Color de la carcasa: SI - Silver (RAL9006)
Coating: SL-PDR - Pintura estándar
Línea del producto: GRN - Green line
Color de lámpara/LED: 840 - Blanco neutro 4000K
Código familia de lámparas/LED: GRN170S - GRN170S (17 000 lumens)
Driver/unidad de potencia: PSD - Unidad de fuente de alimentación con DALI
Controlador de luz integrado: N - No
Marca: PHL - Philips
Especial: N - Estándar (-30 +45 grados C)
Cubierta óptica: GC - Cierre de vidrio, pintado
Familia de productos: BY480P - GentleSpace gen3
Indicación de haz óptico: WB - Haz ancho
Montaje: SMT - Conjunto de suspensión estándar
Conectores: EC5 - Set of std. conn. M&F (GS2)
Iluminación de emergencia: N - No
Rango de temperatura ambiente: N - No
Clase de seguridad: I - Clase I
RAEE Luminarias
Inclou també el producte BY480A BA SI que és el dispositiu controlador DALI amb codi de
producte: 41439900,
12NC: 910500465785
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(NOU-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
P-37

EHB1020

ut

Subministrament i col·locació de lluminària LED 20w, o equivalent tècnicament i físicament
superfície segons descripció
Código: 378024
Potencia Luminaria: 20 (W)
Flujo: 1728 (lm)
Lámpara/Luminaria: LUMINARIA
Ángulo de apertura: 124º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: 25000
Dimensiones: Ø221x71 (mm)
Factor de potencia: >0,5 (cosf)
Temperatura de trabajo: -10 +45 (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: EXTERIOR
IP Luminaria: 65
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Nombre: APLIQUE ANZIO
RA: =80
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: SUPERFICIE
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
P-38

EHB1119

ut

Subministrament i col·locació de projector LED per pista amb potència 160w BY481P
LED250S/840 PSD WB GC SI BP, o equivalent tècnicament i físicament segons descripció:
12NC: BY481P
Material Description: BY481P - Gentlespace 3 Large
Código de gama de producto: BY481P [ GentleSpace Gen3]
Color de la carcasa: SI - Silver (RAL9006)
Coating: SL-PDR - Pintura estándar
Línea del producto: GRN - Green line
Color de lámpara/LED: 840 - Blanco neutro 4000K
Código familia de lámparas/LED: LED250S - LED250S
Driver/unidad de potencia: PSD - Unidad de fuente de alimentación con DALI
Controlador de luz integrado: N - No
Marca: PHL - Philips
Especial: N - Estándar (-30 +45 grados C)
Cubierta óptica: GC - Cierre de vidrio, pintado
Familia de productos: BY481P - GentleSpace gen3
Indicación de haz óptico: WB - Haz ancho
Montaje: SMT - Conjunto de suspensión estándar
Conectores: CW5 - Connector on external wire
Iluminación de emergencia: N - No
Rango de temperatura ambiente: N - No
Clase de seguridad: I - Clase I
RAEE Luminarias
Inclou també el producte BY480A BA SI que és el dispositiu controlador DALI amb codi de
producte: 41439900,
12NC: 910500465785
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.

1.183,31

€
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Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(MIL CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
P-39

EHBRETPRO

ut

Partida en concepte de la retirada de projectors antics i anul·lació dels que no s'instal·laran.
En aquesta partifda inclou també la substitució i reparació del fals sostre de les lluminàries
que no s'instal·laran i quedarà un forat al fals sostre. La reposició dels materials es contempla
en el capítol de reparació de sostres del present pressupost
(MIL SET-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

1.721,01

€

P-40

EHC1012

ut

Subministrament i col·locació de Pantallla lineal LED 1x26w, o equivalent tècnicament i
físicament intermig segons descripció:
Código: 204484
Potencia LED: 1 x 26 (W)
Potencia Luminaria: 28 (W)
Flujo LED: 3420 (lm)
Flujo: 2839 (lm)
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>50.000h
Dimensiones: 1.122 x 113 x 105 (mm)
Factor de potencia: 0,95 (cosf)
Regulación: B.P.
IP Luminaria: 20
Nombre: SILENT LED THIN LINE
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: I
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

176,70

€
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ELEASBBT

PA

Documentació As-built instal·lació elèctrica i d'enlllumenat, s'entregarà la documentació de tal
i com ha quedat la instal·lació un cop acabat el projecte, en aquest document s'entregarà la
següent documentació:
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550,00

€

-. Plànols amb format CAD i PDF de les instal·lacions
-. Fitxes tècniques dels materials utilitzats
-. Relació de fabricants i models dels materials d'enllumenat instal·lats
-. Pla de manteniment de les instal·lacions realitzades
-. Altres documents que la DF pugui demanar per completar la documentació a entregar.
(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)
P-42

ELEGBTEN

PA

Legalització del projecte de BAIXA TENSIÓ, certificat final d'obra, pagament per part de
l'industrial adjudicatari del visat del projecte al Col.legi d'Enginyers, taxes pertinents i entrega
d'una còpia del projecte a la propietat.
(VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

855,28

€

P-43

ELEPADES

PA

Partida alçada en concepte de desmuntatge de les instal·lacions i receptors d'enllumenat que
es farà la seva substitució inclou gestió del material desmuntat, transport a gestor autoritzat i
cànon de reclicatge d'aquest.
(DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

2.250,00

€

P-44

PASEGSAL1

PA

Partida pels mitjants necessaris pel compliment de les normes de Seguretat i Salut d'aquest
projecte
(DOS MIL NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

2.092,48

€

P-45

PG13-E312

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment
(CATORZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

14,11

€

P-46

PG13-E317

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

21,69

€

P-47

PG2N-EUI3

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

1,65

€

P-48

PG2N-EUI5

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

1,44

€

P-49

PG2N-EUIA

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

2,37

€

P-50

PG2P-6SZA

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
(SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

6,21

€

P-51

PG2P-6SZZ

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
(SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

7,86

€
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P-52

PG2P-6T01

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

10,55

€

P-53

PG2P-6T0A

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
(QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

4,20

€

P-54

PG33-E6CT

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

1,95

€

P-55

PG33-E6E0

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
(DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

2,04

€

P-56

PG33-E6E1

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

2,59

€

P-57

UTHB1030560

ut

Subuministrament i col·locació de detector de presència S360-100 DE WH 1030560, o
equivalent tècnicament i físicament:
Alimentación 230 V CA
Frecuencia 50 Hz
Altura de montaje 2 – 4 m
Tipo de montaje Montaje en el techo
Color Blanco
Salida de conmutación Luz
Consumo propio ~0,5 W
Clase de medición de luz Medición de luz mezcla
Rango de regulación de la luminosidad 30 – 3000 lx
Tiempo de retardo al apagado Luz 10 s - 60 min
Tipo de contacto Luz Relé 230 V/10 A µ-contacto
Lámparas Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas
fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs
Carga de lámparas incand./halógenas 2300 W
Lámparas fluorescentes/compactas 1150 VA (cos f = 0,5)
Corriente de conexión max. 400 A / 200 µs
Lámpara LED < 2 W 25 W
Lámpara LED 2-8 W 70 W
Lámpara LED > 8 W 80 W
Tipo de conexión Bornes de conexión
Zona de detección 50 m² (ø 8 m | 360°)
Temperatura ambiente -15 °C … +50 °C
Grado de protección IP 54 (cuando esta instalado)
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb

159,40

€
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tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
P-58

UTHB2080560

ut

Subministrament i col·locació de detector de presència S360-100 DE WH 208560, o
equivalent tècnicament i físicament segons descripció:
Alimentación 230 V CA
Frecuencia 50 Hz
Altura de montaje 2 – 4 m
Altura mínima > 1,7 m
Tipo de montaje Montaje en techo
Color Blanco
Salida de conmutación Luz
Clase de medición de luz Medición de luz mezcla
Rango de regulación de la luminosidad 30 – 3000 lx
Tiempo de retardo al apagado Luz 10 s - 60 min
Lámparas Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas
fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs
Carga de lámparas incand./halógenas 2300 W
Corriente de conexión max. 400 A / 200 µs
Lámpara LED < 2 W 25 W
Lámpara LED 2-8 W 70 W
Lámpara LED > 8 W 80 W
Tipo de conexión Bornas de tornillos
Sección transversal del cable máx. max. 2 x 2,5 mm²
Gran caja empotrada Ø 55 mm (NIS, PMI)
Zona de detección 50 m² (ø 8 m | 360°)
Temperatura ambiente -15 °C … +50 °C
Grado de protección IP 54 (cuando esta instalado)
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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ZE796BLOEME2 u

Subministrament i inestal·lació de Projector d'emergència amb 4 focus orientables LED, flux
aproximat de 2500 lúmens i 3 hores d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de
530 m2, amb un grau de protecció IP 423, col·locat superficialment.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
(SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

Pàg.:

722,15
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P-1

Certificació Tècnica corresponent al compliment dels nivells lumínics mínims indicats al
Projecte Executiu segons l'estudi lumínic adjuntat certificant la corresopnent Classe II Enllumenat interior per events no televisats - segons la UNE 12.193 - Il·luminació
d'instal·lacions esportives.

875,00

€

Sense descomposició

875,00000

€

Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de
60x60 cm i 25 mm de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció
acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i
prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm
de base, col·locat cada 1.2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m amb
perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.

39,06

€

P-2

P-3

CERTIFICA

E843113A

PA

m2

B8431131

m2

Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de
60x60 cm i 25 mm de gruix, amb cantell recte (A), segons UNE-EN 13964, amb classificació
de resistència al foc B-s1, d0

19,03440

€

B84ZE510

m2

Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per
perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1.2 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, i perfils secundaris formant retícula,
inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega
de fins a 14 kg
Altres conceptes

3,81100

€

E843123A

m2

Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de
60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció
acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i
prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm
de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m amb
perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de

16,21460

€

38,68

€
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medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.

P-4

B8431231

m2

Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de
60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell recte (A), segons UNE-EN 13964, amb classificació
de resistència al foc B-s1, d0

19,41550

€

B84ZE520

m2

Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per
perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, i perfils secundaris formant retícula,
inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega
de fins a 14 kg
Altres conceptes

3,04880

€

E8443220

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12.5 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.

€

31,83

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,61898

€

B0CC1310

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

4,85130

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,07560

€

B84Z5610

m2

Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix
laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

4,69000

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

1,67400
19,92012

€
€

7,55

€

Altres conceptes
P-5

16,21570

E898KAC0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica
per a interiors , de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
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correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
B89ZQDC0

l

Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors , de color

B8ZAJ0A0

l

Imprimació a base d'olis i resines vegetals
Altres conceptes

P-6

EG1QGCO

ut

QUAGENCON ut

Quadre elèctric de polièster per la col·locació de tots els elements de regulació i control pel
sistema d'il·luminació LED exposat en el projecte. Aniran instal·lats tots els elements descrits
en l'apartat de regulació i control. Inclou el muntatge de tots els elements i la part
proporcional d'adeqüació del quadre elèctric per la instal·lació dels transformadors per
l'enviament de senyals. Inclou part proporcionals d'elements i materials per la seva correcte
instal·lació i funcionament.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
Armari per la ubicació del quadre general de regulació i control
Altres conceptes

P-7

EG161412

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb

3,37212

€

0,52795
3,64993

€
€

958,69

€

550,00000
408,69000

€
€

20,02

€
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tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.

P-8

P-9

BGW16000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular

0,32000

€

BG161412

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40 i per
a muntar superficialment
Altres conceptes

3,73000

€

EG1BMOQG ut

EG21H71J

15,97000

€

654,09

€

654,09000

€

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

4,93

€

Modificació del quadre general per incorporar una protecció magnetotèrmica pel quadre de
regulació i control
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
Altres conceptes

m

BG21H710

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

2,60100

€

BGW21000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,15000
2,17900

€
€

1,89

€

Altres conceptes
P-10

EG22H815

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
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- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
BG22H810

P-11

EG312324

BG312320

P-12

EG312524

m

m

m

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes

0,98940

€

0,90060

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.

1,63

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes

0,86700

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,

€

0,76300

€

1,82

€
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regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
BG312520

P-13

EG4R44D0

m

u

BG4R44D0

P-14

EHTV01

u

ut

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums
Altres conceptes

1,06080

€

0,75920

€

Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC,
format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria
d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.

55,66

€

Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC,
format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria
d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1
Altres conceptes

46,04000

9,62000

€

Subministrament i col·locació de Transmisor de xarxa codificada LFC7710/00 codi EOC:
72387600, o equivalent tècnicament i físicament 12NC: 913713611780
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o

303,91

€

€
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251,00000
52,91000

€
€

308,00

€

280,00000
28,00000

€
€

85,80

€

60,00000
25,80000

€
€

80,75

€

neteja dels elements malmesos durant les obres.
LFC7710

ut

Transmisor de xarxa codificada
Altres conceptes

P-15

EHTV02

ut

LCU7725

Subministrament i col·locació de Transmisor de xarxa codificada LCU7725/00, o equivalent
tècnicament i físicament amb Codi EOC: 72391300;
12NC: 913713611980.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
ut

Trafo per transmisor de xarxa codificada LCU7725/00
Altres conceptes

P-16

EHTV03

ut

LLC7730

Subministrament i col·locació de Receptor de xarxa codificada LN LL7730/00, o equivalent
tècnicament i físicament amb Codi EOC: 72393700
12NC: 913713612080.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
ut

Receptor de xarxa codificada LN LL7730/00
Altres conceptes

P-17

EHTV04

ut

Subministrament i col·locació de Guarda d'emergència LFC7590, o equivalent tècnicament i
físicament amb Codi EOC: 72357900; 12NC: 913701035303
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
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55,00000
25,75000

€
€

Subministrament i col·locació de Supressor de arc per muntatge amb carril DIN dissenyat
per connecta-rse entre els contactes de commutació dels contactors de control amb codi
12NC: 919030005108, o equivalent tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.

85,80

€

Supressor de arc per muntatge amb carril DIN dissenyat per connecta-rse entre els contactes
de commutació dels contactors de control
Altres conceptes

60,00000

auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
LFC7590

ut

Guarda d'emergència LFC7590
Altres conceptes

P-18

EHTV05

ut

LCR

P-19

EHTV06

ut

ut

Subministrament i col·locació de Unitat de control de segments amb codi EOC: 68322400; o
equivalent tècnicament i físicament12NC: 913700389703
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.

€

25,80000

€

454,40

€
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Pàg.:

9

400,00000
54,40000

€
€

Subministrament i col·locació de Mòdul AmpLight Battery per emergència en cas de fallo
elèctic, amb Codi EOC: 94762500; 12NC: 913700341303, o equivalent tècnicament i
físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.

151,40

€

El mòdul AmpLight Battery és un mòdul client del sistema AmpLight. Es tracta d'un mòdul de
còpia de seguretat / UPS que s'utilitza per subministrar altres mòduls amb potència
d'emergència en cas de fallada d'energia.
Altres conceptes

100,00000

51,40000

€

Subministrament i col·locació de 581 Amplight Mini PT Dual antenna amb Codi EOC:
94768700; 12NC: 913700341603, o equivalent tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.

72,67

€

Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
LCN7700

ut

Unitat de control de segments
Altres conceptes

P-20

EHTV07

ut

LFC7530

P-21

EHTV08

ut

ut

€
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LCN7581

ut

581 Amplight Mini PT Dual antenna
Altres conceptes

P-22

P-23

EHTV09

EHTV10

ut

Subministrament i Col·locació de Pasarel·la comunicació sistema Dynet Communiation
Module amb Codi: EOC: 89038700; 12NC: 913703072809, o equivalent tècnicament i
físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
Altres conceptes

ut

PANPUL

Subministrament i col·locació de Antumbra panel white/white without labels amb codi EOC:
88954100, o equivalent tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
ut

Panell de 6 pulsadors per accionament d'escenes configurades
Altres conceptes

P-24

EHTV11
QUOPEPL

ut

Quota de serveis pel funcionament de PerfectPLay al núvol import anual, o equivalent
tècnicament i físicament i compatible amb el sistema previst.
any

SERVICIO PERFECTPLAY TABLET
POR 10 AÑOS
Incluye:
- Acceso web a la aplicación PerfectPlay
- Gestión de perfiles, usuarios y contraseñas
- Disponibilidad automática de nuevas versiones

Pàg.:

10

47,00000
25,67000

€
€

124,18

€

124,18000

€

308,00

€

280,00000
28,00000

€
€

135,00

€

135,00000

€
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Pàg.:

11

Altres conceptes

0,00000

€

Sense descomposició

1.435,00
1.435,00000

€
€

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca
amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1
h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.

96,05

€

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca
amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1
h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt
Altres conceptes

87,50000

8,55000

€

Subministrament i col·locació de lluminària lineal tram final 1x26W, o equivalent tècnicament i
físicament, segons descripció:
Código: 211284
Potencia LED: 1 x 26 (W)
Potencia Luminaria: 28 (W)
Flujo LED: 3420 (lm)
Flujo: 2839 (lm)
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>50.000h
Dimensiones: 1.157,5 x 113 x 105 (mm)
Factor de potencia: 0,95 (cosf)
Regulación: B.P.
IP Luminaria: 20
Nombre: SILENT LED THIN LINE
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: I
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa

176,70

€

- Parametrización de la aplicación a las particularidades del
usuario.
- Asesoramiento y recomendaciones en la organización de
datos
- Contrato de conectividad de la tarjeta SIM

P-25

P-26

EHTV12

EH61RH49

ut

u

BH61RC4A

P-27

EHB1010

Posta en marxa del servei Perfect Play

u

ut

€
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auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
Altres conceptes
P-28

P-29

EHB1011

EHB1012

ut

ut

Subministrament i col·locació de Pantallla lineal LED 1x26w, o equivalent tècnicament i
físicament tram finicial segons descripció:
Código: 204309
Potencia LED: 1 x 26 (W)
Potencia Luminaria: 28 (W)
Flujo LED: 3420 (lm)
Flujo: 2839 (lm)
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>50.000h
Dimensiones: 1.157,5 x 113 x 105 (mm)
Factor de potencia: 0,95 (cosf)
Regulación: B.P.
IP Luminaria: 20
Nombre: SILENT LED THIN LINE
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: I
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
Altres conceptes
Subministrament i col·locació de Pantalla fluorescent estanca tipus LED 2x22w, o equivalent
tècnicament i físicament segons descripció:

Pàg.:

12

176,70000

€

176,70

€

176,70000

€

146,35

€
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Pàg.:

13

95,00000

€

Código: 550611
Potencia LED: 2x22 (W)
Potencia Luminaria: 46 (W)
Flujo LED: 6000 (lm)
Flujo: 5280 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 B10>50.000h
Dimensiones: 1.270x125x88 (mm)
Temperatura de trabajo: -20ºC~+35ºC (ºC)
Regulación: BP
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 65
Nombre: BERLIN AVANT
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: Led
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: SUPERFICIE/SUSPENDIDO
IK: 08
Clase: I
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
EHB550611

ut

Sub i col·locació de Pantalla fluorescent estanca tipus LED 2x22w segons descripció:
Código: 550611
Potencia LED: 2x22 (W)
Potencia Luminaria: 46 (W)
Flujo LED: 6000 (lm)
Flujo: 5280 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 B10>50.000h
Dimensiones: 1.270x125x88 (mm)
Temperatura de trabajo: -20ºC~+35ºC (ºC)
Regulación: BP
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 65
Nombre: BERLIN AVANT
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: Led
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: SUPERFICIE/SUSPENDIDO
IK: 08
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Pàg.:

14

Altres conceptes

51,35000

€

Subministrament i col·locació de Pantalla fluorescent estanca tipus LED 1x22w, o equivalent
tècnicament i físicament segons descripció:
Código: 550765
Potencia LED: 1x22 (W)
Potencia Luminaria: 24 (W)
Flujo LED: 3000 (lm)
Flujo: 2640 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 B10>50.000h
Dimensiones: 1.270x85x88 (mm)
Temperatura de trabajo: -20ºC~+35ºC (ºC)
Regulación: BP
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 65
Nombre: BERLIN AVANT
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: SUPERFICIE/SUSPENDIDO
IK: 08
Clase: I
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.

121,10

€

Clase: I

P-30

EHB1013

EHB550765

ut

ut

Sub i col·locació de Pantalla fluorescent estanca tipus LED 1x22w segons descripció:
Código: 550765
Potencia LED: 1x22 (W)
Potencia Luminaria: 24 (W)
Flujo LED: 3000 (lm)
Flujo: 2640 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 B10>50.000h
Dimensiones: 1.270x85x88 (mm)
Temperatura de trabajo: -20ºC~+35ºC (ºC)
Regulación: BP
Interior/Exterior: Interior

70,00000

€
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Altres conceptes

51,10000

€

Subministrament i col·locació de downlight LED de 14w, o equivalent tècnicament i físicament
segons desciprció:
Código: 381475
Potencia Luminaria: 14 (W)
Flujo: 1596 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 120º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 >50000h
Dimensiones: Ø175 x 30 (mm)
Corte: Ø150-155 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosf)
Temperatura de trabajo: -5 +35ºC (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: KENTAU
RA: =80
Lámpara incluída: LED
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.

83,73

€

IP Luminaria: 65
Nombre: BERLIN AVANT
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: SUPERFICIE/SUSPENDIDO
IK: 08
Clase: I

P-31

EHB1014

EHB381475

ut

ut

Sub i col·locació de downlight LED de 14w segons desciprció:
Código: 381475
Potencia Luminaria: 14 (W)
Flujo: 1596 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 120º

33,00000

€
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Altres conceptes

50,73000

€

Subministrament i col·locació de downlight LED 9w, o equivalent tècnicament i físicament
segons descripció:
Código: 381512
Potencia Luminaria: 9 (W)
Flujo: 954 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 120º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 >50000h
Dimensiones: Ø150 x 30 (mm)
Corte: Ø125-130 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosf)
Temperatura de trabajo: -5 +35ºC (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: KENTAU
RA: =80
Lámpara incluída: LED
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.

75,65

€

Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 >50000h
Dimensiones: Ø175 x 30 (mm)
Corte: Ø150-155 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosf)
Temperatura de trabajo: -5 +35ºC (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: KENTAU
RA: =80
Lámpara incluída: LED
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II

P-32

EHB1015

ut
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ut

Sub i col·locació de downlight LED 9w segons descripció:

Pàg.:
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25,00000

€

Código: 381512
Potencia Luminaria: 9 (W)
Flujo: 954 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 120º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 >50000h
Dimensiones: Ø150 x 30 (mm)
Corte: Ø125-130 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosf)
Temperatura de trabajo: -5 +35ºC (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: KENTAU
RA: =80
Lámpara incluída: LED
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II

P-33

EHB1016

ut

Altres conceptes

50,65000

€

Subministrament i col·locació de lluminària LED de 25w, o equivalent tècnicament i
físicament de potència segons descripció
Código: 233309
Potencia LED: 25 (W)
Potencia Luminaria: 29 (W)
Flujo LED: 3049 (lm)
Flujo: 2442 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 60º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>40.000h
Dimensiones: Ø220 x 85 (mm)
Corte: Ø160mm (mm)
Temperatura de trabajo: -5 +35º (ºC)
Regulación: B.P.
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 54
Nombre: TRIBOLA NEO
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol

120,09

€
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69,00000

€

element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
EHB233309

ut

Sub i col·locació de lluminària LED de 25w de potència segons descripció
Código: 233309
Potencia LED: 25 (W)
Potencia Luminaria: 29 (W)
Flujo LED: 3049 (lm)
Flujo: 2442 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 60º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>40.000h
Dimensiones: Ø220 x 85 (mm)
Corte: Ø160mm (mm)
Temperatura de trabajo: -5 +35º (ºC)
Regulación: B.P.
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 54
Nombre: TRIBOLA NEO
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: II

P-34

EHB1017

ut

Altres conceptes

51,09000

€

Subministrament i col·locació de lluminària LED 1x9w, o equivalent tècnicament i físicament
segons la descripció
Código: 234061
Potencia LED: 8 (W)
Potencia Luminaria: 9 (W)
Flujo LED: 730 (lm)
Flujo: 730 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 60º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>40.000h
Dimensiones: Ø85 (mm)
Corte: Øm (mm)
Temperatura de trabajo: -5 +35º (ºC)
Regulación: B.P.
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 54
Nombre: TRIBOLA NEO
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de

80,70

€
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30,00000

€

medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
EHB236041

ut

Sub i col·locació de lluminària LED 1x9w segons la descripció
Código: 234061
Potencia LED: 8 (W)
Potencia Luminaria: 9 (W)
Flujo LED: 730 (lm)
Flujo: 730 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 60º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>40.000h
Dimensiones: Ø85 (mm)
Corte: Øm (mm)
Temperatura de trabajo: -5 +35º (ºC)
Regulación: B.P.
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 54
Nombre: TRIBOLA NEO
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: II

P-35

EHB1018

ut

Altres conceptes

50,70000

€

Subministrament i col·locació de ldownlight LED 1x20w, o equivalent tècnicament i físicament
segons descripció
Código: 381444
Potencia Luminaria: 20 (W)
Flujo: 2249 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 120º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 >50000h
Dimensiones: Ø225 x 30 (mm)
Corte: Ø200-210 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosf)
Temperatura de trabajo: -5 +35ºC (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: KENTAU
RA: =80
Lámpara incluída: LED
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran

93,83

€
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43,00000

€

part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
EHB381444

ut

Sub i col·locació de ldownlight LED 1x20w segons descripció
Código: 381444
Potencia Luminaria: 20 (W)
Flujo: 2249 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 120º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 >50000h
Dimensiones: Ø225 x 30 (mm)
Corte: Ø200-210 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosf)
Temperatura de trabajo: -5 +35ºC (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: KENTAU
RA: =80
Lámpara incluída: LED
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II

P-36

EHB1019

ut

Altres conceptes

50,83000

€

Subministrament i col·locació de projector LED per pista amb potència 120w, o equivalent
tècnicament i físicament segons descripció:
12NC: BY480P
Material Description: BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI

920,71

€

Código de gama de producto: BY480P [ GentleSpace Gen3]
Color de la carcasa: SI - Silver (RAL9006)
Coating: SL-PDR - Pintura estándar
Línea del producto: GRN - Green line
Color de lámpara/LED: 840 - Blanco neutro 4000K
Código familia de lámparas/LED: GRN170S - GRN170S (17 000 lumens)
Driver/unidad de potencia: PSD - Unidad de fuente de alimentación con DALI
Controlador de luz integrado: N - No
Marca: PHL - Philips
Especial: N - Estándar (-30 +45 grados C)
Cubierta óptica: GC - Cierre de vidrio, pintado
Familia de productos: BY480P - GentleSpace gen3
Indicación de haz óptico: WB - Haz ancho
Montaje: SMT - Conjunto de suspensión estándar
Conectores: EC5 - Set of std. conn. M&F (GS2)
Iluminación de emergencia: N - No
Rango de temperatura ambiente: N - No
Clase de seguridad: I - Clase I
RAEE Luminarias
Inclou també el producte BY480A BA SI que és el dispositiu controlador DALI amb codi de
producte: 41439900,
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732,91000

€

12NC: 910500465785
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
EHBBY470PI

ut

Sub i col·locació de projector LED per pista amb una potència de 120w segons descripció
12NC: BY480P
Material Description: BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI
Código de gama de producto: BY480P [ GentleSpace Gen3]
Color de la carcasa: SI - Silver (RAL9006)
Coating: SL-PDR - Pintura estándar
Línea del producto: GRN - Green line
Color de lámpara/LED: 840 - Blanco neutro 4000K
Código familia de lámparas/LED: GRN170S - GRN170S (17 000 lumens)
Driver/unidad de potencia: PSD - Unidad de fuente de alimentación con DALI
Controlador de luz integrado: N - No
Marca: PHL - Philips
Especial: N - Estándar (-30 +45 grados C)
Cubierta óptica: GC - Cierre de vidrio, pintado
Familia de productos: BY480P - GentleSpace gen3
Indicación de haz óptico: WB - Haz ancho
Montaje: SMT - Conjunto de suspensión estándar
Conectores: EC5 - Set of std. conn. M&F (GS2)
Iluminación de emergencia: N - No
Rango de temperatura ambiente: N - No
Clase de seguridad: I - Clase I
RAEE Luminarias
Inclou també el producte BY480A BA SI que és el dispositiu controlador DALI amb codi de
producte: 41439900,
12NC: 910500465785
Altres conceptes

P-37

EHB1020

ut

Subministrament i col·locació de lluminària LED 20w, o equivalent tècnicament i físicament
superfície segons descripció
Código: 378024
Potencia Luminaria: 20 (W)
Flujo: 1728 (lm)
Lámpara/Luminaria: LUMINARIA
Ángulo de apertura: 124º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: 25000
Dimensiones: Ø221x71 (mm)
Factor de potencia: >0,5 (cosf)
Temperatura de trabajo: -10 +45 (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: EXTERIOR

187,80000

€

55,57

€

PROJECTE EXECUTIU D´ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS D´ENLLUMENAT DEL CENTRE

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

22

29,00000

€

IP Luminaria: 65
Nombre: APLIQUE ANZIO
RA: =80
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: SUPERFICIE
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
EHB38024

ut

Sub i col·locació de lluminària LED 20w superfície segons descripció
Código: 378024
Potencia Luminaria: 20 (W)
Flujo: 1728 (lm)
Lámpara/Luminaria: LUMINARIA
Ángulo de apertura: 124º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: 25000
Dimensiones: Ø221x71 (mm)
Factor de potencia: >0,5 (cosf)
Temperatura de trabajo: -10 +45 (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: EXTERIOR
IP Luminaria: 65
Nombre: APLIQUE ANZIO
RA: =80
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: SUPERFICIE
Clase: II

P-38

EHB1119

ut

Altres conceptes

26,57000

€

Subministrament i col·locació de projector LED per pista amb potència 160w BY481P
LED250S/840 PSD WB GC SI BP, o equivalent tècnicament i físicament segons descripció:
12NC: BY481P
Material Description: BY481P - Gentlespace 3 Large

1.183,31

€

Código de gama de producto: BY481P [ GentleSpace Gen3]
Color de la carcasa: SI - Silver (RAL9006)
Coating: SL-PDR - Pintura estándar
Línea del producto: GRN - Green line
Color de lámpara/LED: 840 - Blanco neutro 4000K
Código familia de lámparas/LED: LED250S - LED250S
Driver/unidad de potencia: PSD - Unidad de fuente de alimentación con DALI
Controlador de luz integrado: N - No
Marca: PHL - Philips
Especial: N - Estándar (-30 +45 grados C)
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992,91000

€

Cubierta óptica: GC - Cierre de vidrio, pintado
Familia de productos: BY481P - GentleSpace gen3
Indicación de haz óptico: WB - Haz ancho
Montaje: SMT - Conjunto de suspensión estándar
Conectores: CW5 - Connector on external wire
Iluminación de emergencia: N - No
Rango de temperatura ambiente: N - No
Clase de seguridad: I - Clase I
RAEE Luminarias
Inclou també el producte BY480A BA SI que és el dispositiu controlador DALI amb codi de
producte: 41439900,
12NC: 910500465785
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
EEHB1119

ut

Sub i col·locació de projector LED per pista amb una potència de 160w segons descripció
12NC: BY481P
Material Description: BY481P - Gentlespace 3 Large
Código de gama de producto: BY481P [ GentleSpace Gen3]
Color de la carcasa: SI - Silver (RAL9006)
Coating: SL-PDR - Pintura estándar
Línea del producto: GRN - Green line
Color de lámpara/LED: 840 - Blanco neutro 4000K
Código familia de lámparas/LED: LED250S - LED250S
Driver/unidad de potencia: PSD - Unidad de fuente de alimentación con DALI
Controlador de luz integrado: N - No
Marca: PHL - Philips
Especial: N - Estándar (-30 +45 grados C)
Cubierta óptica: GC - Cierre de vidrio, pintado
Familia de productos: BY481P - GentleSpace gen3
Indicación de haz óptico: WB - Haz ancho
Montaje: SMT - Conjunto de suspensión estándar
Conectores: CW5 - Connector on external wire
Iluminación de emergencia: N - No
Rango de temperatura ambiente: N - No
Clase de seguridad: I - Clase I
RAEE Luminarias
Inclou també el producte BY480A BA SI que és el dispositiu controlador DALI amb codi de
producte: 41439900,
12NC: 910500465785
Altres conceptes

P-39

EHBRETPR ut

Partida en concepte de la retirada de projectors antics i anul·lació dels que no s'instal·laran.
En aquesta partifda inclou també la substitució i reparació del fals sostre de les lluminàries
que no s'instal·laran i quedarà un forat al fals sostre. La reposició dels materials es contempla

190,40000

€

1.721,01

€
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en el capítol de reparació de sostres del present pressupost

P-40

EHC1012

EHB204484

ut

ut

Altres conceptes

1.721,01000

€

Subministrament i col·locació de Pantallla lineal LED 1x26w, o equivalent tècnicament i
físicament intermig segons descripció:
Código: 204484
Potencia LED: 1 x 26 (W)
Potencia Luminaria: 28 (W)
Flujo LED: 3420 (lm)
Flujo: 2839 (lm)
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>50.000h
Dimensiones: 1.122 x 113 x 105 (mm)
Factor de potencia: 0,95 (cosf)
Regulación: B.P.
IP Luminaria: 20
Nombre: SILENT LED THIN LINE
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: I
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.

176,70

€

Sub i col·locació de Pantallla lineal LED 1x26w intermig segons descripció:
Código: 204484
Potencia LED: 1 x 26 (W)
Potencia Luminaria: 28 (W)
Flujo LED: 3420 (lm)
Flujo: 2839 (lm)
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>50.000h
Dimensiones: 1.122 x 113 x 105 (mm)
Factor de potencia: 0,95 (cosf)
Regulación: B.P.
IP Luminaria: 20
Nombre: SILENT LED THIN LINE
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: I

150,00000

€
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Altres conceptes

26,70000

€

Documentació As-built instal·lació elèctrica i d'enlllumenat, s'entregarà la documentació de tal
i com ha quedat la instal·lació un cop acabat el projecte, en aquest document s'entregarà la
següent documentació:

550,00

€

550,00000

€

855,28

€

855,28000

€

2.250,00

€

2.250,00000

€

2.092,48

€

2.092,48000

€

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

14,11

€

3,27000

€

0,32000
10,52000

€
€

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

21,69

€

4,23000

€

0,32000
17,14000

€
€

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,65

€

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes

0,74460

-. Plànols amb format CAD i PDF de les instal·lacions
-. Fitxes tècniques dels materials utilitzats
-. Relació de fabricants i models dels materials d'enllumenat instal·lats
-. Pla de manteniment de les instal·lacions realitzades
-. Altres documents que la DF pugui demanar per completar la documentació a entregar.
Sense descomposició
P-42

P-43

P-44

P-45

ELEGBTEN

ELEPADES

PASEGSAL

PG13-E312

PA

PA

PA

u

Legalització del projecte de BAIXA TENSIÓ, certificat final d'obra, pagament per part de
l'industrial adjudicatari del visat del projecte al Col.legi d'Enginyers, taxes pertinents i entrega
d'una còpia del projecte a la propietat.
Sense descomposició
Partida alçada en concepte de desmuntatge de les instal·lacions i receptors d'enllumenat que
es farà la seva substitució inclou gestió del material desmuntat, transport a gestor autoritzat i
cànon de reclicatge d'aquest.
Sense descomposició
Partida pels mitjants necessaris pel compliment de les normes de Seguretat i Salut d'aquest
projecte
Sense descomposició

BG13-0G16

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40 i per
a muntar superficialment

BGW2-093N

u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular
Altres conceptes

P-46

PG13-E317

u

BG13-0G08

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-40 i per
a muntar superficialment

BGW2-093N

u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular
Altres conceptes

P-47

PG2N-EUI3

BG2Q-1KT4

P-48

PG2N-EUI5

BG2Q-1KT3

m

m

m

m

€

0,90540

€

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,44

€

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,54060

€
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PG2N-EUIA

BG2Q-1KT6
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P-51
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P-53

P-54

m

m
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Altres conceptes

0,89940

€

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

2,37

€

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes

1,46880

€

0,90120

€

6,21

€

PG2P-6SZA m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

BGWC-09N4

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,15000

€

BG2P-1KV0

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes

3,80460

€

PG2P-6SZZ

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,25540

€

7,86

€

BGWC-09N4

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,15000

€

BG2P-1KUD

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes

5,34480

€

PG2P-6T01

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,36520

€

10,55

€

BGWC-09N4

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,15000

€

BG2P-1KUF

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes

7,89480

€

PG2P-6T0A

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,50520

€

4,20

€

BGWC-09N4

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,15000

€

BG2P-1KUY

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes

2,00940

€

PG33-E6CT

BG33-G2VO

m

m

2,04060

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1,95

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

1,19340

€
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P-55

PG33-E6E0

m

BG33-G2WV

P-56

PG33-E6E1

m

m

BG33-G2WZ

P-57

UTHB10305 ut

m
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Altres conceptes

0,75660

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,04

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums
Altres conceptes

1,28520

€

0,75480

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,59

€

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums
Altres conceptes

1,82580

Subuministrament i col·locació de detector de presència S360-100 DE WH 1030560, o
equivalent tècnicament i físicament:
Alimentación 230 V CA
Frecuencia 50 Hz
Altura de montaje 2 – 4 m
Tipo de montaje Montaje en el techo
Color Blanco
Salida de conmutación Luz
Consumo propio ~0,5 W
Clase de medición de luz Medición de luz mezcla
Rango de regulación de la luminosidad 30 – 3000 lx
Tiempo de retardo al apagado Luz 10 s - 60 min
Tipo de contacto Luz Relé 230 V/10 A µ-contacto
Lámparas Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas
fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs
Carga de lámparas incand./halógenas 2300 W
Lámparas fluorescentes/compactas 1150 VA (cos f = 0,5)
Corriente de conexión max. 400 A / 200 µs
Lámpara LED < 2 W 25 W
Lámpara LED 2-8 W 70 W
Lámpara LED > 8 W 80 W
Tipo de conexión Bornes de conexión
Zona de detección 50 m² (ø 8 m | 360°)
Temperatura ambiente -15 °C … +50 °C
Grado de protección IP 54 (cuando esta instalado)
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin

€

0,76420

€

159,40

€
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28

127,90000

€

específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
PTHBN10305

ut

Sub i col·locació de detector de presència S360-100 DE WH 1030560
Alimentación 230 V CA
Frecuencia 50 Hz
Altura de montaje 2 – 4 m
Tipo de montaje Montaje en el techo
Color Blanco
Salida de conmutación Luz
Consumo propio ~0,5 W
Clase de medición de luz Medición de luz mezcla
Rango de regulación de la luminosidad 30 – 3000 lx
Tiempo de retardo al apagado Luz 10 s - 60 min
Tipo de contacto Luz Relé 230 V/10 A µ-contacto
Lámparas Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas
fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs
Carga de lámparas incand./halógenas 2300 W
Lámparas fluorescentes/compactas 1150 VA (cos f = 0,5)
Corriente de conexión max. 400 A / 200 µs
Lámpara LED < 2 W 25 W
Lámpara LED 2-8 W 70 W
Lámpara LED > 8 W 80 W
Tipo de conexión Bornes de conexión
Zona de detección 50 m² (ø 8 m | 360°)
Temperatura ambiente -15 °C … +50 °C
Grado de protección IP 54 (cuando esta instalado)
Altres conceptes

P-58

UTHB20805 ut

Subministrament i col·locació de detector de presència S360-100 DE WH 208560, o
equivalent tècnicament i físicament segons descripció:
Alimentación 230 V CA
Frecuencia 50 Hz
Altura de montaje 2 – 4 m
Altura mínima > 1,7 m
Tipo de montaje Montaje en techo
Color Blanco
Salida de conmutación Luz
Clase de medición de luz Medición de luz mezcla
Rango de regulación de la luminosidad 30 – 3000 lx
Tiempo de retardo al apagado Luz 10 s - 60 min
Lámparas Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas
fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs
Carga de lámparas incand./halógenas 2300 W
Corriente de conexión max. 400 A / 200 µs
Lámpara LED < 2 W 25 W
Lámpara LED 2-8 W 70 W
Lámpara LED > 8 W 80 W
Tipo de conexión Bornas de tornillos
Sección transversal del cable máx. max. 2 x 2,5 mm²
Gran caja empotrada Ø 55 mm (NIS, PMI)
Zona de detección 50 m² (ø 8 m | 360°)
Temperatura ambiente -15 °C … +50 °C
Grado de protección IP 54 (cuando esta instalado)
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.

31,50000

€

181,65

€
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Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.
PTHBN20856

ut

Sub i col·locació de detector de presència S360-100 DE WH 208560 segons descripció:
Alimentación 230 V CA
Frecuencia 50 Hz
Altura de montaje 2 – 4 m
Altura mínima > 1,7 m
Tipo de montaje Montaje en techo
Color Blanco
Salida de conmutación Luz
Clase de medición de luz Medición de luz mezcla
Rango de regulación de la luminosidad 30 – 3000 lx
Tiempo de retardo al apagado Luz 10 s - 60 min
Lámparas Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas
fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs
Carga de lámparas incand./halógenas 2300 W
Corriente de conexión max. 400 A / 200 µs
Lámpara LED < 2 W 25 W
Lámpara LED 2-8 W 70 W
Lámpara LED > 8 W 80 W
Tipo de conexión Bornas de tornillos
Sección transversal del cable máx. max. 2 x 2,5 mm²
Gran caja empotrada Ø 55 mm (NIS, PMI)
Zona de detección 50 m² (ø 8 m | 360°)
Temperatura ambiente -15 °C … +50 °C
Grado de protección IP 54 (cuando esta instalado)
Altres conceptes

P-59

32,15000

€
€

ZE796BLOE u

Subministrament i inestal·lació de Projector d'emergència amb 4 focus orientables LED, flux
aproximat de 2500 lúmens i 3 hores d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de
530 m2, amb un grau de protecció IP 423, col·locat superficialment.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació,
bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa
auxiliar no especificada explicitament en el present pressupost i que sigui necessari per a la
correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials
i procediments utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran
part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb
tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de
medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris,
regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present
pressupost, per a la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol
element de l'edifici existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin
específicament redactades en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran increments de preu en
cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o
neteja dels elements malmesos durant les obres.

722,15

PROBLOEME U

Projector de bloc d'emergències LED 1500LM marca LEGRAND model 1H NP ref.661452 o
similar

575,76000

€
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146,39000
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Titol 3

1

Pàg.:
01
01
01

E843113A

m2

PRESSUPOST ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS
C.P. JOSEP COMELLAS
REVESTIMENTS

Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de 60x60 cm i 25 mm
de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654,
muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb
forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1.2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1.2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
AMIDAMENT DIRECTE

2

E843123A

m2

E8443220

m2

35,500

Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de 60x120 cm i 25 mm
de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654,
muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb
forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1.2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
AMIDAMENT DIRECTE

3

1

52,000

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada
(BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
EUR
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Pàg.:

2

d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
AMIDAMENT DIRECTE
4

E898KAC0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors , de
color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
01
02

EG161412

u

45,000

350,000

PRESSUPOST ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS
C.P. JOSEP COMELLAS
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
EUR
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La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Text

Tipus

Planta Soterrani
Pista
Escenari
Planta Baixa
Recepció / Control Accés
Vestidor A
Vestidor Arbritre / Personal
Vestidor B
Magatzem Sota Rampa
Serveis
Despatx
Magatzem

[C]

[D]

[E]

PG13-E312

u

C#*D#*E#*F#
26,000 C#*D#*E#*F#
3,000 C#*D#*E#*F#

2,000
6,000
4,000
6,000
4,000
10,000
2,000
2,000

2,000
6,000
4,000
6,000
4,000
10,000
2,000
2,000

PG13-E317

u

PG2N-EUI5

m

PG2N-EUI3

m

EG22H815

m

7,000

25,000

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
AMIDAMENT DIRECTE

6

4,000

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
AMIDAMENT DIRECTE

5

65,000

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

4

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

3

TOTAL Fórmula

26,000
3,000

TOTAL AMIDAMENT
2

[F]

45,000

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
EUR

PROJECTE EXECUTIU D´ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS D´ENLLUMENAT DEL CENTRE

AMIDAMENTS

Pàg.:

4

la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Text

Tipus

Planta Soterrani
Pista
Escenari
Planta Baixa
Recepció / Control Accés
Vestidor A
Vestidor Arbritre / Personal
Vestidor B
Magatzem Sota Rampa
Serveis
Despatx
Magatzem

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
520,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#
40,000 C#*D#*E#*F#
20,000 C#*D#*E#*F#
40,000 C#*D#*E#*F#
40,000 C#*D#*E#*F#
30,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#

520,000
10,000
10,000
40,000
20,000
40,000
40,000
30,000
10,000
10,000
TOTAL AMIDAMENT

7

PG2N-EUIA

m

730,000

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
AMIDAMENT DIRECTE

8

EG312324

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

m

Text

Planta Soterrani
Pista
Escenari
Planta Baixa
Recepció / Control Accés
Vestidor A
Vestidor Arbritre / Personal
Vestidor B
Magatzem Sota Rampa
Serveis
Despatx
Magatzem

TOTAL Fórmula

30,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
Tipus

[C]

240,000
20,000
60,000
90,000
70,000
90,000
90,000
140,000
60,000
60,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

C#*D#*E#*F#
240,000 C#*D#*E#*F#
20,000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
60,000 C#*D#*E#*F#
90,000 C#*D#*E#*F#
70,000 C#*D#*E#*F#
90,000 C#*D#*E#*F#
90,000 C#*D#*E#*F#
140,000 C#*D#*E#*F#
60,000 C#*D#*E#*F#
60,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS D´ENLLUMENAT DEL CENTRE

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
9

EG312524

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

m

Text

[C]

[D]

[E]

PG33-E6E0

m

55,000
70,000
60,000
70,000
70,000
135,000
55,000
55,000

PG33-E6CT

m

PG33-E6E1

m

UTHB1030560

ut

35,000

15,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
AMIDAMENT DIRECTE

13

725,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
AMIDAMENT DIRECTE

12

TOTAL Fórmula

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
AMIDAMENT DIRECTE

11

[F]

C#*D#*E#*F#
145,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
55,000 C#*D#*E#*F#
70,000 C#*D#*E#*F#
60,000 C#*D#*E#*F#
70,000 C#*D#*E#*F#
70,000 C#*D#*E#*F#
135,000 C#*D#*E#*F#
55,000 C#*D#*E#*F#
55,000 C#*D#*E#*F#

145,000
10,000

TOTAL AMIDAMENT
10

920,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
Tipus

Planta Soterrani
Pista
Escenari
Planta Baixa
Recepció / Control Accés
Vestidor A
Vestidor Arbritre / Personal
Vestidor B
Magatzem Sota Rampa
Serveis
Despatx
Magatzem

5

10,000

Subuministrament i col·locació de detector de presència S360-100 DE WH 1030560, o equivalent tècnicament i
físicament:
Alimentación 230 V CA
Frecuencia 50 Hz
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

6

Altura de montaje 2 – 4 m
Tipo de montaje Montaje en el techo
Color Blanco
Salida de conmutación Luz
Consumo propio ~0,5 W
Clase de medición de luz Medición de luz mezcla
Rango de regulación de la luminosidad 30 – 3000 lx
Tiempo de retardo al apagado Luz 10 s - 60 min
Tipo de contacto Luz Relé 230 V/10 A µ-contacto
Lámparas Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas
fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs
Carga de lámparas incand./halógenas 2300 W
Lámparas fluorescentes/compactas 1150 VA (cos f = 0,5)
Corriente de conexión max. 400 A / 200 µs
Lámpara LED < 2 W 25 W
Lámpara LED 2-8 W 70 W
Lámpara LED > 8 W 80 W
Tipo de conexión Bornes de conexión
Zona de detección 50 m² (ø 8 m | 360°)
Temperatura ambiente -15 °C … +50 °C
Grado de protección IP 54 (cuando esta instalado)
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Planta Baixa
Vestidor A
3 Vestidor Arbritre / Personal
4 Vestidor B
5 Serveis
2

3,000
2,000
3,000
3,000

3,000
2,000
3,000
3,000
TOTAL AMIDAMENT

14

EG4R44D0

u

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

11,000

Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul
DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN
60947-4-1, fixat a pressió.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
EUR

PROJECTE EXECUTIU D´ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS D´ENLLUMENAT DEL CENTRE

AMIDAMENTS

Pàg.:

7

La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Text

Tipus

Planta Soterrani
Escenari
Planta Baixa
Recepció / Control Accés
Vestidor A
Vestidor Arbritre / Personal
Vestidor B
Magatzem Sota Rampa
Serveis
Despatx
Magatzem

[C]

[D]

[E]

UTHB2080560

ut

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
8,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#

1,000
1,000
4,000
2,000
4,000
2,000
8,000
1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

15

[F]

24,000

Subministrament i col·locació de detector de presència S360-100 DE WH 208560, o equivalent tècnicament i
físicament segons descripció:
Alimentación 230 V CA
Frecuencia 50 Hz
Altura de montaje 2 – 4 m
Altura mínima > 1,7 m
Tipo de montaje Montaje en techo
Color Blanco
Salida de conmutación Luz
Clase de medición de luz Medición de luz mezcla
Rango de regulación de la luminosidad 30 – 3000 lx
Tiempo de retardo al apagado Luz 10 s - 60 min
Lámparas Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas
fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs
Carga de lámparas incand./halógenas 2300 W
Corriente de conexión max. 400 A / 200 µs
Lámpara LED < 2 W 25 W
Lámpara LED 2-8 W 70 W
Lámpara LED > 8 W 80 W
Tipo de conexión Bornas de tornillos
Sección transversal del cable máx. max. 2 x 2,5 mm²
Gran caja empotrada Ø 55 mm (NIS, PMI)
Zona de detección 50 m² (ø 8 m | 360°)
Temperatura ambiente -15 °C … +50 °C
Grado de protección IP 54 (cuando esta instalado)
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
EUR

PROJECTE EXECUTIU D´ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS D´ENLLUMENAT DEL CENTRE

AMIDAMENTS
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Text

Pàg.:

Tipus

Planta Soterrani
Escenari
Planta Baixa
Recepció / Control Accés
Vestidor A
Vestidor B
Despatx
Magatzem Sota Rampa
Magatzem
Serveis

[C]

[D]

[E]

[F]

EG1QGCO

Num.
1

ut

Text

1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
5,000

[C]

[D]

[E]

EG1BMOQG

ut

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000
TOTAL AMIDAMENT

17

13,000

Quadre elèctric de polièster per la col·locació de tots els elements de regulació i control pel sistema
d'il·luminació LED exposat en el projecte. Aniran instal·lats tots els elements descrits en l'apartat de regulació i
control. Inclou el muntatge de tots els elements i la part proporcional d'adeqüació del quadre elèctric per la
instal·lació dels transformadors per l'enviament de senyals. Inclou part proporcionals d'elements i materials per
la seva correcte instal·lació i funcionament.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
Tipus

QUADRE GENERAL DE CONTROL

TOTAL Fórmula

C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
5,000 C#*D#*E#*F#

1,000

TOTAL AMIDAMENT
16

8

1,000

Modificació del quadre general per incorporar una protecció magnetotèrmica pel quadre de regulació i control
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
EUR

PROJECTE EXECUTIU D´ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS D´ENLLUMENAT DEL CENTRE

AMIDAMENTS
Num.
1

Text

Pàg.:

Tipus

QUADRE GENERAL EQUIPAMENT

[C]

[D]

[E]

EHTV01

ut

EHTV02

ut

EHTV03

ut

1,000

Subministrament i col·locació de Transmisor de xarxa codificada LCU7725/00, o equivalent tècnicament i
físicament amb Codi EOC: 72391300;
12NC: 913713611980.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
AMIDAMENT DIRECTE

20

1,000

Subministrament i col·locació de Transmisor de xarxa codificada LFC7710/00 codi EOC: 72387600, o equivalent
tècnicament i físicament 12NC: 913713611780
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
AMIDAMENT DIRECTE

19

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000
TOTAL AMIDAMENT

18

[F]

9

1,000

Subministrament i col·locació de Receptor de xarxa codificada LN LL7730/00, o equivalent tècnicament i
físicament amb Codi EOC: 72393700
12NC: 913713612080.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
EUR

PROJECTE EXECUTIU D´ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS D´ENLLUMENAT DEL CENTRE

AMIDAMENTS

Pàg.:

10

Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
AMIDAMENT DIRECTE
21

EHTV04

ut

Subministrament i col·locació de Guarda d'emergència LFC7590, o equivalent tècnicament i físicament amb
Codi EOC: 72357900; 12NC: 913701035303
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
AMIDAMENT DIRECTE

22

EHTV05

ut

EHTV06

ut

1,000

Subministrament i col·locació de Supressor de arc per muntatge amb carril DIN dissenyat per connecta-rse
entre els contactes de commutació dels contactors de control amb codi 12NC: 919030005108, o equivalent
tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
AMIDAMENT DIRECTE

23

26,000

2,000

Subministrament i col·locació de Unitat de control de segments amb codi EOC: 68322400; o equivalent
tècnicament i físicament12NC: 913700389703
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
EUR

PROJECTE EXECUTIU D´ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS D´ENLLUMENAT DEL CENTRE

AMIDAMENTS

Pàg.:

11

el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
AMIDAMENT DIRECTE
24

EHTV07

ut

Subministrament i col·locació de Mòdul AmpLight Battery per emergència en cas de fallo elèctic, amb Codi
EOC: 94762500; 12NC: 913700341303, o equivalent tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
AMIDAMENT DIRECTE

25

EHTV08

ut

1,000

1,000

Subministrament i col·locació de 581 Amplight Mini PT Dual antenna amb Codi EOC: 94768700; 12NC:
913700341603, o equivalent tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS D´ENLLUMENAT DEL CENTRE

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
26

EHTV09

ut

1,000

Subministrament i Col·locació de Pasarel·la comunicació sistema Dynet Communiation Module amb Codi: EOC:
89038700; 12NC: 913703072809, o equivalent tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
AMIDAMENT DIRECTE

27

EHTV10

ut

1,000

Subministrament i col·locació de Antumbra panel white/white without labels amb codi EOC: 88954100, o
equivalent tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
AMIDAMENT DIRECTE

28

EHTV11
Num.
1

29

ut

Text

EHTV12

ut

1,000

Quota de serveis pel funcionament de PerfectPLay al núvol import anual, o equivalent tècnicament i físicament i
compatible amb el sistema previst.
Tipus

Anys manteniment

12

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#

10,000
TOTAL AMIDAMENT

10,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Posta en marxa del servei Perfect Play

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS D´ENLLUMENAT DEL CENTRE

AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Titol 3

1

Pàg.:
01
01
03

EHB1011

Num.
1
2

ut

Text

PRESSUPOST ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS
C.P. JOSEP COMELLAS
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

Subministrament i col·locació de Pantallla lineal LED 1x26w, o equivalent tècnicament i físicament tram finicial
segons descripció:
Código: 204309
Potencia LED: 1 x 26 (W)
Potencia Luminaria: 28 (W)
Flujo LED: 3420 (lm)
Flujo: 2839 (lm)
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>50.000h
Dimensiones: 1.157,5 x 113 x 105 (mm)
Factor de potencia: 0,95 (cosf)
Regulación: B.P.
IP Luminaria: 20
Nombre: SILENT LED THIN LINE
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: I
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
Tipus

Planta Soterrani
Gimnàs

[C]

[D]

[E]

EHC1012

ut

[F]

TOTAL Fórmula

C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#

10,000
TOTAL AMIDAMENT

2

13

10,000

Subministrament i col·locació de Pantallla lineal LED 1x26w, o equivalent tècnicament i físicament intermig
segons descripció:
Código: 204484
Potencia LED: 1 x 26 (W)
Potencia Luminaria: 28 (W)
Flujo LED: 3420 (lm)
Flujo: 2839 (lm)
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>50.000h
Dimensiones: 1.122 x 113 x 105 (mm)
Factor de potencia: 0,95 (cosf)
Regulación: B.P.
IP Luminaria: 20
Nombre: SILENT LED THIN LINE
RA: =80
Lámpara incluída: SI
EUR
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Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: I
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
Num.
1
2

Text

Tipus

Planta Soterrani
Gimnàs

[C]

[D]

[E]

EHB1010

ut

TOTAL Fórmula

50,000 C#*D#*E#*F#

50,000
TOTAL AMIDAMENT

3

[F]

50,000

Subministrament i col·locació de lluminària lineal tram final 1x26W, o equivalent tècnicament i físicament,
segons descripció:
Código: 211284
Potencia LED: 1 x 26 (W)
Potencia Luminaria: 28 (W)
Flujo LED: 3420 (lm)
Flujo: 2839 (lm)
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>50.000h
Dimensiones: 1.157,5 x 113 x 105 (mm)
Factor de potencia: 0,95 (cosf)
Regulación: B.P.
IP Luminaria: 20
Nombre: SILENT LED THIN LINE
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: I
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
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s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
Num.
1
2

Text

Tipus

Planta Soterrani
Gimnàs

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000 C#*D#*E#*F#

10,000
TOTAL AMIDAMENT

4

EHB1012

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ut

Text

Planta Soterrani
Magatzem
Sala Instal·lacions 01
Escenari
Magatzem Pista
Sala Instal·lacions 02
Planta Baixa
Magatzem Sota Rampa
Magatzem

TOTAL Fórmula

10,000

Subministrament i col·locació de Pantalla fluorescent estanca tipus LED 2x22w, o equivalent tècnicament i
físicament segons descripció:
Código: 550611
Potencia LED: 2x22 (W)
Potencia Luminaria: 46 (W)
Flujo LED: 6000 (lm)
Flujo: 5280 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 B10>50.000h
Dimensiones: 1.270x125x88 (mm)
Temperatura de trabajo: -20ºC~+35ºC (ºC)
Regulación: BP
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 65
Nombre: BERLIN AVANT
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: Led
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: SUPERFICIE/SUSPENDIDO
IK: 08
Clase: I
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

2,000
6,000
4,000
2,000
7,000

2,000
6,000
4,000
2,000
7,000

6,000
1,000

6,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT
5

EHB1013

Num.
1
2

ut

Text

[C]

[D]

[E]

EHB1014

ut

[F]

TOTAL Fórmula

C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#

1,000
TOTAL AMIDAMENT

6

28,000

Subministrament i col·locació de Pantalla fluorescent estanca tipus LED 1x22w, o equivalent tècnicament i
físicament segons descripció:
Código: 550765
Potencia LED: 1x22 (W)
Potencia Luminaria: 24 (W)
Flujo LED: 3000 (lm)
Flujo: 2640 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 B10>50.000h
Dimensiones: 1.270x85x88 (mm)
Temperatura de trabajo: -20ºC~+35ºC (ºC)
Regulación: BP
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 65
Nombre: BERLIN AVANT
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: SUPERFICIE/SUSPENDIDO
IK: 08
Clase: I
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
Tipus

Planta Baixa
Vestidor A

16

1,000

Subministrament i col·locació de downlight LED de 14w, o equivalent tècnicament i físicament segons desciprció:
Código: 381475
Potencia Luminaria: 14 (W)
Flujo: 1596 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 120º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 >50000h
Dimensiones: Ø175 x 30 (mm)
Corte: Ø150-155 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosf)
Temperatura de trabajo: -5 +35ºC (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: Interior
EUR
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IP Luminaria: 20
Nombre: KENTAU
RA: =80
Lámpara incluída: LED
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
Num.
1
2
3
4
5
6
7

Text

Tipus

Planta Soterrani
Pista
Planta Baixa
Recepció / Control Accés
Vestidor A
Vestidor Arbritre / Personal
Vestidor B

[C]

[D]

[E]

EHB1015

ut

TOTAL Fórmula

C#*D#*E#*F#
16,000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
5,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#

16,000
5,000
2,000
2,000
2,000
TOTAL AMIDAMENT

7

[F]

27,000

Subministrament i col·locació de downlight LED 9w, o equivalent tècnicament i físicament segons descripció:
Código: 381512
Potencia Luminaria: 9 (W)
Flujo: 954 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 120º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 >50000h
Dimensiones: Ø150 x 30 (mm)
Corte: Ø125-130 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosf)
Temperatura de trabajo: -5 +35ºC (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: KENTAU
RA: =80
Lámpara incluída: LED
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
EUR
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- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8

Text

Tipus

Planta Baixa
Vestíbul Poliesportiu
Passadís
Vestidor A
Vestidor B
Serveis
Grades
Escala 3

[C]

[D]

[E]

6,000
35,000
13,000
13,000
12,000
32,000
3,000

EHB1016

ut

TOTAL Fórmula

6,000
35,000
13,000
13,000
12,000
32,000
3,000
TOTAL AMIDAMENT

8

[F]

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

114,000

Subministrament i col·locació de lluminària LED de 25w, o equivalent tècnicament i físicament de potència
segons descripció
Código: 233309
Potencia LED: 25 (W)
Potencia Luminaria: 29 (W)
Flujo LED: 3049 (lm)
Flujo: 2442 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 60º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>40.000h
Dimensiones: Ø220 x 85 (mm)
Corte: Ø160mm (mm)
Temperatura de trabajo: -5 +35º (ºC)
Regulación: B.P.
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 54
Nombre: TRIBOLA NEO
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
EUR
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La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

Planta Baixa
Vestidor A
3 Vestidor B
2

C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#

1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

9

EHB1017

Num.
1
2

ut

Text

[C]

[D]

[E]

EHB1018

ut

[F]

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

2,000
TOTAL AMIDAMENT

10

2,000

Subministrament i col·locació de lluminària LED 1x9w, o equivalent tècnicament i físicament segons la descripció
Código: 234061
Potencia LED: 8 (W)
Potencia Luminaria: 9 (W)
Flujo LED: 730 (lm)
Flujo: 730 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 60º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>40.000h
Dimensiones: Ø85 (mm)
Corte: Øm (mm)
Temperatura de trabajo: -5 +35º (ºC)
Regulación: B.P.
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 54
Nombre: TRIBOLA NEO
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
Tipus

Planta Baixa
Vestidor Arbritre / Personal

TOTAL Fórmula

2,000

Subministrament i col·locació de ldownlight LED 1x20w, o equivalent tècnicament i físicament segons descripció
Código: 381444
Potencia Luminaria: 20 (W)
Flujo: 2249 (lm)
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Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 120º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 >50000h
Dimensiones: Ø225 x 30 (mm)
Corte: Ø200-210 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosf)
Temperatura de trabajo: -5 +35ºC (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: KENTAU
RA: =80
Lámpara incluída: LED
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

Planta Baixa
Serveis
3 Despatx
2

C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#

1,000
4,000
TOTAL AMIDAMENT

11

EHB1019

ut

TOTAL Fórmula

5,000

Subministrament i col·locació de projector LED per pista amb potència 120w, o equivalent tècnicament i
físicament segons descripció:
12NC: BY480P
Material Description: BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI
Código de gama de producto: BY480P [ GentleSpace Gen3]
Color de la carcasa: SI - Silver (RAL9006)
Coating: SL-PDR - Pintura estándar
Línea del producto: GRN - Green line
Color de lámpara/LED: 840 - Blanco neutro 4000K
Código familia de lámparas/LED: GRN170S - GRN170S (17 000 lumens)
Driver/unidad de potencia: PSD - Unidad de fuente de alimentación con DALI
Controlador de luz integrado: N - No
Marca: PHL - Philips
Especial: N - Estándar (-30 +45 grados C)
Cubierta óptica: GC - Cierre de vidrio, pintado
Familia de productos: BY480P - GentleSpace gen3
Indicación de haz óptico: WB - Haz ancho
Montaje: SMT - Conjunto de suspensión estándar
Conectores: EC5 - Set of std. conn. M&F (GS2)
Iluminación de emergencia: N - No
EUR
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Rango de temperatura ambiente: N - No
Clase de seguridad: I - Clase I
RAEE Luminarias
Inclou també el producte BY480A BA SI que és el dispositiu controlador DALI amb codi de producte: 41439900,
12NC: 910500465785
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
Num.
1
2

Text

Tipus

Planta Soterrani
Pista

[C]

[D]

[E]

EHB1020

ut

TOTAL Fórmula

C#*D#*E#*F#
26,000 C#*D#*E#*F#

26,000
TOTAL AMIDAMENT

12

[F]

26,000

Subministrament i col·locació de lluminària LED 20w, o equivalent tècnicament i físicament superfície segons
descripció
Código: 378024
Potencia Luminaria: 20 (W)
Flujo: 1728 (lm)
Lámpara/Luminaria: LUMINARIA
Ángulo de apertura: 124º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: 25000
Dimensiones: Ø221x71 (mm)
Factor de potencia: >0,5 (cosf)
Temperatura de trabajo: -10 +45 (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: EXTERIOR
IP Luminaria: 65
Nombre: APLIQUE ANZIO
RA: =80
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: SUPERFICIE
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
EUR
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existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
Num.
1
2

Text

Tipus

Planta Baixa
Escala 3

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000 C#*D#*E#*F#

3,000
TOTAL AMIDAMENT

13

EH61RH49

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

u

Text

[C]

[D]

[E]

ZE796BLOEME

u

[F]

TOTAL Fórmula

4,000
8,000
1,000
2,000
1,000
2,000
3,000

4,000
8,000
1,000
2,000
1,000
2,000
3,000

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

2,000
1,000
9,000
3,000
2,000
3,000
3,000
3,000
1,000
1,000
5,000
1,000

2,000
1,000
9,000
3,000
2,000
3,000
3,000
3,000
1,000
1,000
5,000
1,000

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
14

3,000

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
Tipus

Planta Soterrani
Pista
Gimnàs
Magatzem
Sala Instal·lacions 01
Escenari
Magatzem Pista
Sala Instal·lacions 02
Planta Baixa
Vestíbul Poliesportiu
Recepció / Control Accés
Passadís
Vestidor A
Vestidor Arbritre / Personal
Vestidor B
Magatzem Sota Rampa
Serveis
Despatx
Magatzem
Grades
Escala 3

TOTAL Fórmula

55,000

Subministrament i inestal·lació de Projector d'emergència amb 4 focus orientables LED, flux aproximat de 2500
lúmens i 3 hores d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 530 m2, amb un grau de protecció IP
423, col·locat superficialment.
Inclou:
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- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
Num.
1
2

Text

Tipus

Planta Soterrani
Pista

[C]

[D]

[E]

[F]

C#*D#*E#*F#
8,000 C#*D#*E#*F#

8,000
TOTAL AMIDAMENT

15

EHBRETPRO

Num.
1
2

ut

8,000

Partida en concepte de la retirada de projectors antics i anul·lació dels que no s'instal·laran. En aquesta partifda
inclou també la substitució i reparació del fals sostre de les lluminàries que no s'instal·laran i quedarà un forat al
fals sostre. La reposició dels materials es contempla en el capítol de reparació de sostres del present pressupost

Text

Tipus

Planta Soterrani
Pista

[C]

[D]

[E]

[F]

ELEPADES

PA

1

01
01
04

PASEGSAL

PA

1

Partida pels mitjants necessaris pel compliment de les normes de Seguretat i Salut d'aquest projecte

01
01
05

ELEGBTEN

PA

1,000

PRESSUPOST ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS
C.P. JOSEP COMELLAS
SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

1,000

Partida alçada en concepte de desmuntatge de les instal·lacions i receptors d'enllumenat que es farà la seva
substitució inclou gestió del material desmuntat, transport a gestor autoritzat i cànon de reclicatge d'aquest.
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

TOTAL Fórmula

C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#

1,000
TOTAL AMIDAMENT

16

TOTAL Fórmula

1,000

PRESSUPOST ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS
C.P. JOSEP COMELLAS
DOCUMENTACIÓ

Legalització del projecte de BAIXA TENSIÓ, certificat final d'obra, pagament per part de l'industrial adjudicatari
del visat del projecte al Col.legi d'Enginyers, taxes pertinents i entrega d'una còpia del projecte a la propietat.
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AMIDAMENT DIRECTE
2

ELEASBBT

PA

24

1,000

Documentació As-built instal·lació elèctrica i d'enlllumenat, s'entregarà la documentació de tal i com ha quedat la
instal·lació un cop acabat el projecte, en aquest document s'entregarà la següent documentació:
-. Plànols amb format CAD i PDF de les instal·lacions
-. Fitxes tècniques dels materials utilitzats
-. Relació de fabricants i models dels materials d'enllumenat instal·lats
-. Pla de manteniment de les instal·lacions realitzades
-. Altres documents que la DF pugui demanar per completar la documentació a entregar.
AMIDAMENT DIRECTE

3

CERTIFICACIO

PA

1,000

Certificació Tècnica corresponent al compliment dels nivells lumínics mínims indicats al Projecte Executiu
segons l'estudi lumínic adjuntat certificant la corresopnent Classe II - Enllumenat interior per events no televisats
- segons la UNE 12.193 - Il·luminació d'instal·lacions esportives.

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
02
01

PG13-E317

u

1,000

PRESSUPOST ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS
PISTA PRINCIPAL C.P. CREUETA DEL COLL
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

2

EG161412

Num.
1

u

Text

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
Tipus

Pista

[C]

[D]

[E]

PG13-E312

u

[F]

TOTAL Fórmula

30,000 C#*D#*E#*F#

30,000
TOTAL AMIDAMENT

3

7,000

30,000

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

4,000
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AMIDAMENTS
4

PG2P-6T0A

m

Pàg.:

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

5

EG21H71J

Num.
1

m

Text

45,000

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
Tipus

Pista

[C]

[D]

[E]

[F]

PG2P-6SZA

Num.
1

m

Text

[C]

[D]

[E]

PG2P-6SZZ

m

PG2P-6T01

m

EG312324

m

EG312524

m

35,000

5,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
AMIDAMENT DIRECTE

10

180,000

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

9

TOTAL Fórmula

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

8

[F]

180,000 C#*D#*E#*F#

180,000
TOTAL AMIDAMENT

7

120,000

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment
Tipus

Pista

TOTAL Fórmula

120,000 C#*D#*E#*F#

120,000
TOTAL AMIDAMENT

6

25

75,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
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d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
AMIDAMENT DIRECTE
11

PG33-E6E0

m

120,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
AMIDAMENT DIRECTE

12

PG33-E6E1

Num.
1

m

Text

35,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Tipus

Pista

[C]

[D]

[E]

[F]

450,000 C#*D#*E#*F#

450,000
TOTAL AMIDAMENT

13

PG33-E6CT

Num.
1

m

Text

[C]

[D]

[E]

EG1QGCO

ut

[F]

TOTAL Fórmula

450,000 C#*D#*E#*F#

450,000
TOTAL AMIDAMENT

14

450,000

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Tipus

Pista

TOTAL Fórmula

450,000

Quadre elèctric de polièster per la col·locació de tots els elements de regulació i control pel sistema
d'il·luminació LED exposat en el projecte. Aniran instal·lats tots els elements descrits en l'apartat de regulació i
control. Inclou el muntatge de tots els elements i la part proporcional d'adeqüació del quadre elèctric per la
instal·lació dels transformadors per l'enviament de senyals. Inclou part proporcionals d'elements i materials per
la seva correcte instal·lació i funcionament.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
EUR
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27

pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
Num.
1

Text

Tipus

QUADRE GENERAL DE CONTROL

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000
TOTAL AMIDAMENT

15

EG1BMOQG

Num.
1

ut

Text

[C]

[D]

[E]

EHTV01

ut

EHTV02

ut

TOTAL Fórmula

1,000

Subministrament i col·locació de Transmisor de xarxa codificada LFC7710/00 codi EOC: 72387600, o equivalent
tècnicament i físicament 12NC: 913713611780
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
AMIDAMENT DIRECTE

17

[F]

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000
TOTAL AMIDAMENT

16

1,000

Modificació del quadre general per incorporar una protecció magnetotèrmica pel quadre de regulació i control
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
Tipus

QUADRE GENERAL EQUIPAMENT

TOTAL Fórmula

2,000

Subministrament i col·locació de Transmisor de xarxa codificada LCU7725/00, o equivalent tècnicament i
físicament amb Codi EOC: 72391300;
12NC: 913713611980.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
EUR
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- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
AMIDAMENT DIRECTE
18

EHTV03

ut

Subministrament i col·locació de Receptor de xarxa codificada LN LL7730/00, o equivalent tècnicament i
físicament amb Codi EOC: 72393700
12NC: 913713612080.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
AMIDAMENT DIRECTE

19

EHTV04

ut

2,000

30,000

Subministrament i col·locació de Guarda d'emergència LFC7590, o equivalent tècnicament i físicament amb
Codi EOC: 72357900; 12NC: 913701035303
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
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AMIDAMENT DIRECTE
20

EHTV05

ut

EHTV06

ut

EHTV07

ut

2,000

Subministrament i col·locació de Unitat de control de segments amb codi EOC: 68322400; o equivalent
tècnicament i físicament12NC: 913700389703
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
AMIDAMENT DIRECTE

22

1,000

Subministrament i col·locació de Supressor de arc per muntatge amb carril DIN dissenyat per connecta-rse
entre els contactes de commutació dels contactors de control amb codi 12NC: 919030005108, o equivalent
tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
AMIDAMENT DIRECTE

21

29

1,000

Subministrament i col·locació de Mòdul AmpLight Battery per emergència en cas de fallo elèctic, amb Codi
EOC: 94762500; 12NC: 913700341303, o equivalent tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
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realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
AMIDAMENT DIRECTE
23

EHTV08

ut

Subministrament i col·locació de 581 Amplight Mini PT Dual antenna amb Codi EOC: 94768700; 12NC:
913700341603, o equivalent tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
AMIDAMENT DIRECTE

24

EHTV09

ut

EHTV10

ut

1,000

Subministrament i Col·locació de Pasarel·la comunicació sistema Dynet Communiation Module amb Codi: EOC:
89038700; 12NC: 913703072809, o equivalent tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
AMIDAMENT DIRECTE

25

1,000

1,000

Subministrament i col·locació de Antumbra panel white/white without labels amb codi EOC: 88954100, o
equivalent tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
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accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
AMIDAMENT DIRECTE
26

EHTV11
Num.
1

27

ut

Tipus

Anys manteniment

ut

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Posta en marxa del servei Perfect Play

01
02
02

EHB1119

[C]

10,000

ut

Obra
Capítol
Titol 3

1

Quota de serveis pel funcionament de PerfectPLay al núvol import anual, o equivalent tècnicament i físicament i
compatible amb el sistema previst.

Text

EHTV12

1,000

PRESSUPOST ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS
PISTA PRINCIPAL C.P. CREUETA DEL COLL
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

Subministrament i col·locació de projector LED per pista amb potència 160w BY481P LED250S/840 PSD WB
GC SI BP, o equivalent tècnicament i físicament segons descripció:
12NC: BY481P
Material Description: BY481P - Gentlespace 3 Large
Código de gama de producto: BY481P [ GentleSpace Gen3]
Color de la carcasa: SI - Silver (RAL9006)
Coating: SL-PDR - Pintura estándar
Línea del producto: GRN - Green line
Color de lámpara/LED: 840 - Blanco neutro 4000K
Código familia de lámparas/LED: LED250S - LED250S
Driver/unidad de potencia: PSD - Unidad de fuente de alimentación con DALI
Controlador de luz integrado: N - No
Marca: PHL - Philips
Especial: N - Estándar (-30 +45 grados C)
Cubierta óptica: GC - Cierre de vidrio, pintado
Familia de productos: BY481P - GentleSpace gen3
Indicación de haz óptico: WB - Haz ancho
Montaje: SMT - Conjunto de suspensión estándar
Conectores: CW5 - Connector on external wire
Iluminación de emergencia: N - No
Rango de temperatura ambiente: N - No
Clase de seguridad: I - Clase I
RAEE Luminarias
Inclou també el producte BY480A BA SI que és el dispositiu controlador DALI amb codi de producte: 41439900,
12NC: 910500465785
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
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Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
Num.
1

Text

Tipus

Pista

[C]

[D]

[E]

[F]

30,000 C#*D#*E#*F#

30,000
TOTAL AMIDAMENT

2

EH61RH49

Num.
1

u

Text

[C]

[D]

[E]

ZE796BLOEME

u

[F]

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#

6,000
TOTAL AMIDAMENT

3

30,000

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
Tipus

Pista

TOTAL Fórmula

6,000

Subministrament i inestal·lació de Projector d'emergència amb 4 focus orientables LED, flux aproximat de 2500
lúmens i 3 hores d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 530 m2, amb un grau de protecció IP
423, col·locat superficialment.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i sistemes d'elevació, bastides, tancaments
d'obra, senyalitzacions, casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no especificada explicitament en
el present pressupost i que sigui necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els certificats de tots els materials i procediments
utilitzats a obra, necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge i repàs final, amb tots els elements i
accessoris necessaris per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No s'acceptaran increments de medició per aquest
concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit
material, elements auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a la seva correcta
realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a realitzar en qualsevol element de l'edifici
existent per evitar desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades en el present
pressupost, com tapat i protecció de paviments, paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No
EUR

PROJECTE EXECUTIU D´ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS D´ENLLUMENAT DEL CENTRE

AMIDAMENTS

Pàg.:

33

s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests conceptes o circumstàncies i s'exigirà
la reparació o neteja dels elements malmesos durant les obres.
Num.
1

Text

Tipus

Pista

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000 C#*D#*E#*F#

4,000
TOTAL AMIDAMENT

4

ELEPADES

PA

1

01
02
03

PASEGSAL1

PA

1

Partida pels mitjants necessaris pel compliment de les normes de Seguretat i Salut d'aquest projecte

01
02
04

ELEGBTEN

PA

ELEASBBT

PA

1,000

PRESSUPOST ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS
PISTA PRINCIPAL C.P. CREUETA DEL COLL
DOCUMENTACIÓ

Legalització del projecte de BAIXA TENSIÓ, certificat final d'obra, pagament per part de l'industrial adjudicatari
del visat del projecte al Col.legi d'Enginyers, taxes pertinents i entrega d'una còpia del projecte a la propietat.
AMIDAMENT DIRECTE

2

1,000

PRESSUPOST ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS
PISTA PRINCIPAL C.P. CREUETA DEL COLL
SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

4,000

Partida alçada en concepte de desmuntatge de les instal·lacions i receptors d'enllumenat que es farà la seva
substitució inclou gestió del material desmuntat, transport a gestor autoritzat i cànon de reclicatge d'aquest.
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

TOTAL Fórmula

1,000

Documentació As-built instal·lació elèctrica i d'enlllumenat, s'entregarà la documentació de tal i com ha quedat la
instal·lació un cop acabat el projecte, en aquest document s'entregarà la següent documentació:
-. Plànols amb format CAD i PDF de les instal·lacions
-. Fitxes tècniques dels materials utilitzats
-. Relació de fabricants i models dels materials d'enllumenat instal·lats
-. Pla de manteniment de les instal·lacions realitzades
-. Altres documents que la DF pugui demanar per completar la documentació a entregar.
AMIDAMENT DIRECTE

3

CERTIFICACIO

PA

1,000

Certificació Tècnica corresponent al compliment dels nivells lumínics mínims indicats al Projecte Executiu
segons l'estudi lumínic adjuntat certificant la corresopnent Classe II - Enllumenat interior per events no televisats
- segons la UNE 12.193 - Il·luminació d'instal·lacions esportives.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR
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Obra

01

Pressupost ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS

Capítol

01

C.P. JOSEP COMELLAS

Titol 3

01

REVESTIMENTS

1

1 E843113A

m2

Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de
fibra vegetal mitja, de 60x60 cm i 25 mm de gruix, amb cantell recte
(A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons
UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i
prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma
de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1.2 m, fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m amb perfils secundaris
intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 2)

39,06

35,500

1.386,63

2 E843123A

m2

Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de
fibra vegetal mitja, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell recte
(A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons
UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i
prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma
de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m amb perfils secundaris
intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,

38,68

52,000

2.011,36
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muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 3)
3 E8443220

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 4)

31,83

45,000

1.432,35

4 E898KAC0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut
de disolvents, plàstica per a interiors , de color, amb una capa
d'imprimació específica i dues capes d' acabat.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.

7,55

350,000

2.642,50
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Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 5)
TOTAL

Titol 3

01.01.01

7.472,84

Obra

01

Pressupost ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS

Capítol

01

C.P. JOSEP COMELLAS

Titol 3

02

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 EG161412

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 7)

20,02

65,000

1.301,30

2 PG13-E312

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 45)

14,11

4,000

56,44

3 PG13-E317

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 46)

21,69

7,000

151,83

4 PG2N-EUI5

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort (P - 48)

1,44

25,000

36,00

5 PG2N-EUI3

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i

1,65

45,000

74,25
EUR

PROJECTE EXECUTIU D´ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS D´ENLLUMENAT DEL CENTRE

PRESSUPOST

Pàg.:

4

sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort (P - 47)
6 EG22H815

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 10)

1,89

730,000

1.379,70

7 PG2N-EUIA

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort (P - 49)

2,37

30,000

71,10

8 EG312324

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar

1,63

920,000

1.499,60
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desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 11)
9 EG312524

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 12)

1,82

725,000

1.319,50

10 PG33-E6E0

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 55)

2,04

35,000

71,40

11 PG33-E6CT

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 54)

1,95

15,000

29,25

12 PG33-E6E1

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 56)

2,59

10,000

25,90

13 UTHB1030560 ut

Subuministrament i col·locació de detector de presència S360-100 DE
WH 1030560, o equivalent tècnicament i físicament:
Alimentación 230 V CA
Frecuencia 50 Hz
Altura de montaje 2 – 4 m
Tipo de montaje Montaje en el techo
Color Blanco
Salida de conmutación Luz
Consumo propio ~0,5 W
Clase de medición de luz Medición de luz mezcla
Rango de regulación de la luminosidad 30 – 3000 lx
Tiempo de retardo al apagado Luz 10 s - 60 min
Tipo de contacto Luz Relé 230 V/10 A µ-contacto

159,40

11,000

1.753,40
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Lámparas
Lámparas
incandescentes/halógenas,
Lámparas
fluorescentes, Lámparas
fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs
Carga de lámparas incand./halógenas 2300 W
Lámparas fluorescentes/compactas 1150 VA (cos f = 0,5)
Corriente de conexión max. 400 A / 200 µs
Lámpara LED < 2 W 25 W
Lámpara LED 2-8 W 70 W
Lámpara LED > 8 W 80 W
Tipo de conexión Bornes de conexión
Zona de detección 50 m² (ø 8 m | 360°)
Temperatura ambiente -15 °C … +50 °C
Grado de protección IP 54 (cuando esta instalado)
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 57)
14 EG4R44D0

u

Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a

55,66

24,000

1.335,84
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realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 13)
15 UTHB2080560 ut

Subministrament i col·locació de detector de presència S360-100 DE
WH 208560, o equivalent tècnicament i físicament segons descripció:
Alimentación 230 V CA
Frecuencia 50 Hz
Altura de montaje 2 – 4 m
Altura mínima > 1,7 m
Tipo de montaje Montaje en techo
Color Blanco
Salida de conmutación Luz
Clase de medición de luz Medición de luz mezcla
Rango de regulación de la luminosidad 30 – 3000 lx
Tiempo de retardo al apagado Luz 10 s - 60 min
Lámparas
Lámparas
incandescentes/halógenas,
Lámparas
fluorescentes, Lámparas
fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs
Carga de lámparas incand./halógenas 2300 W
Corriente de conexión max. 400 A / 200 µs
Lámpara LED < 2 W 25 W
Lámpara LED 2-8 W 70 W
Lámpara LED > 8 W 80 W
Tipo de conexión Bornas de tornillos
Sección transversal del cable máx. max. 2 x 2,5 mm²
Gran caja empotrada Ø 55 mm (NIS, PMI)
Zona de detección 50 m² (ø 8 m | 360°)
Temperatura ambiente -15 °C … +50 °C
Grado de protección IP 54 (cuando esta instalado)
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 58)

181,65

13,000

2.361,45

16 EG1QGCO

Quadre elèctric de polièster per la col·locació de tots els elements de
regulació i control pel sistema d'il·luminació LED exposat en el
projecte. Aniran instal·lats tots els elements descrits en l'apartat de
regulació i control. Inclou el muntatge de tots els elements i la part
proporcional d'adeqüació del quadre elèctric per la instal·lació dels
transformadors per l'enviament de senyals. Inclou part proporcionals

958,69

1,000

958,69

ut
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d'elements i materials per la seva correcte instal·lació i funcionament.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 6)
17 EG1BMOQG

ut

Modificació del quadre general per incorporar una protecció
magnetotèrmica pel quadre de regulació i control
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 8)

654,09

1,000

654,09

18 EHTV01

ut

Subministrament i col·locació de Transmisor de xarxa codificada
LFC7710/00 codi EOC: 72387600, o equivalent tècnicament i
físicament 12NC: 913713611780
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no

303,91

1,000

303,91
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especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 14)
19 EHTV02

ut

Subministrament i col·locació de Transmisor de xarxa codificada
LCU7725/00, o equivalent tècnicament i físicament amb Codi EOC:
72391300;
12NC: 913713611980.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 15)

308,00

1,000

308,00

20 EHTV03

ut

Subministrament i col·locació de Receptor de xarxa codificada LN
LL7730/00, o equivalent tècnicament i físicament amb Codi EOC:
72393700
12NC: 913713612080.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.

85,80

26,000

2.230,80
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- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 16)
21 EHTV04

ut

Subministrament i col·locació de Guarda d'emergència LFC7590, o
equivalent tècnicament i físicament amb Codi EOC: 72357900; 12NC:
913701035303
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 17)

80,75

1,000

80,75

22 EHTV05

ut

Subministrament i col·locació de Supressor de arc per muntatge amb
carril DIN dissenyat per connecta-rse entre els contactes de
commutació dels contactors de control amb codi 12NC:
919030005108, o equivalent tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del

85,80

2,000

171,60
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Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 18)
23 EHTV06

ut

Subministrament i col·locació de Unitat de control de segments amb
codi EOC: 68322400; o equivalent tècnicament i físicament12NC:
913700389703
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 19)

454,40

1,000

454,40

24 EHTV07

ut

Subministrament i col·locació de Mòdul AmpLight Battery per
emergència en cas de fallo elèctic, amb Codi EOC: 94762500; 12NC:
913700341303, o equivalent tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,

151,40

1,000

151,40
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muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 20)
25 EHTV08

ut

Subministrament i col·locació de 581 Amplight Mini PT Dual antenna
amb Codi EOC: 94768700; 12NC: 913700341603, o equivalent
tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 21)

72,67

1,000

72,67

26 EHTV09

ut

Subministrament i Col·locació de Pasarel·la comunicació sistema
Dynet Communiation Module amb Codi: EOC: 89038700; 12NC:
913703072809, o equivalent tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.

124,18

1,000

124,18
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Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 22)
27 EHTV10

ut

Subministrament i col·locació de Antumbra panel white/white without
labels amb codi EOC: 88954100, o equivalent tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 23)

308,00

1,000

308,00

28 EHTV11

ut

Quota de serveis pel funcionament de PerfectPLay al núvol import
anual, o equivalent tècnicament i físicament i compatible amb el
sistema previst. (P - 24)

135,00

10,000

1.350,00

29 EHTV12

ut

Posta en marxa del servei Perfect Play (P - 25)

1.435,00

1,000

1.435,00

TOTAL

Titol 3

01.01.02

20.070,45

Obra

01

Pressupost ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS

Capítol

01

C.P. JOSEP COMELLAS

Titol 3

03

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

1 EHB1011

ut

Subministrament i col·locació de Pantallla lineal LED 1x26w, o
equivalent tècnicament i físicament tram finicial segons descripció:
Código: 204309
Potencia LED: 1 x 26 (W)
Potencia Luminaria: 28 (W)
Flujo LED: 3420 (lm)
Flujo: 2839 (lm)
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>50.000h

176,70

10,000

1.767,00
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Dimensiones: 1.157,5 x 113 x 105 (mm)
Factor de potencia: 0,95 (cosf)
Regulación: B.P.
IP Luminaria: 20
Nombre: SILENT LED THIN LINE
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: I
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 28)
2 EHC1012

ut

Subministrament i col·locació de Pantallla lineal LED 1x26w, o
equivalent tècnicament i físicament intermig segons descripció:
Código: 204484
Potencia LED: 1 x 26 (W)
Potencia Luminaria: 28 (W)
Flujo LED: 3420 (lm)
Flujo: 2839 (lm)
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>50.000h
Dimensiones: 1.122 x 113 x 105 (mm)
Factor de potencia: 0,95 (cosf)
Regulación: B.P.
IP Luminaria: 20
Nombre: SILENT LED THIN LINE
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: I
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,

176,70

50,000

8.835,00
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necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 40)
3 EHB1010

ut

Subministrament i col·locació de lluminària lineal tram final 1x26W, o
equivalent tècnicament i físicament, segons descripció:
Código: 211284
Potencia LED: 1 x 26 (W)
Potencia Luminaria: 28 (W)
Flujo LED: 3420 (lm)
Flujo: 2839 (lm)
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>50.000h
Dimensiones: 1.157,5 x 113 x 105 (mm)
Factor de potencia: 0,95 (cosf)
Regulación: B.P.
IP Luminaria: 20
Nombre: SILENT LED THIN LINE
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: I
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests

176,70

10,000

1.767,00

EUR
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conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 27)
4 EHB1012

ut

Subministrament i col·locació de Pantalla fluorescent estanca tipus
LED 2x22w, o equivalent tècnicament i físicament segons descripció:
Código: 550611
Potencia LED: 2x22 (W)
Potencia Luminaria: 46 (W)
Flujo LED: 6000 (lm)
Flujo: 5280 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 B10>50.000h
Dimensiones: 1.270x125x88 (mm)
Temperatura de trabajo: -20ºC~+35ºC (ºC)
Regulación: BP
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 65
Nombre: BERLIN AVANT
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: Led
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: SUPERFICIE/SUSPENDIDO
IK: 08
Clase: I
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 29)

146,35

28,000

4.097,80

5 EHB1013

ut

Subministrament i col·locació de Pantalla fluorescent estanca tipus
LED 1x22w, o equivalent tècnicament i físicament segons descripció:
Código: 550765
Potencia LED: 1x22 (W)
Potencia Luminaria: 24 (W)
Flujo LED: 3000 (lm)
Flujo: 2640 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 B10>50.000h
Dimensiones: 1.270x85x88 (mm)
Temperatura de trabajo: -20ºC~+35ºC (ºC)
Regulación: BP

121,10

1,000

121,10

EUR
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Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 65
Nombre: BERLIN AVANT
RA: >80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER INCLUIDO
Posición de montaje: SUPERFICIE/SUSPENDIDO
IK: 08
Clase: I
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 30)
6 EHB1014

ut

Subministrament i col·locació de downlight LED de 14w, o equivalent
tècnicament i físicament segons desciprció:
Código: 381475
Potencia Luminaria: 14 (W)
Flujo: 1596 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 120º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 >50000h
Dimensiones: Ø175 x 30 (mm)
Corte: Ø150-155 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosf)
Temperatura de trabajo: -5 +35ºC (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: KENTAU
RA: =80
Lámpara incluída: LED
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no

83,73

27,000

2.260,71
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especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 31)
7 EHB1015

ut

Subministrament i col·locació de downlight LED 9w, o equivalent
tècnicament i físicament segons descripció:
Código: 381512
Potencia Luminaria: 9 (W)
Flujo: 954 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 120º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 >50000h
Dimensiones: Ø150 x 30 (mm)
Corte: Ø125-130 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosf)
Temperatura de trabajo: -5 +35ºC (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: KENTAU
RA: =80
Lámpara incluída: LED
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements

75,65

114,000

8.624,10
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auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 32)
8 EHB1016

ut

Subministrament i col·locació de lluminària LED de 25w, o equivalent
tècnicament i físicament de potència segons descripció
Código: 233309
Potencia LED: 25 (W)
Potencia Luminaria: 29 (W)
Flujo LED: 3049 (lm)
Flujo: 2442 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 60º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>40.000h
Dimensiones: Ø220 x 85 (mm)
Corte: Ø160mm (mm)
Temperatura de trabajo: -5 +35º (ºC)
Regulación: B.P.
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 54
Nombre: TRIBOLA NEO
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 33)

120,09

2,000

240,18

9 EHB1017

ut

Subministrament i col·locació de lluminària LED 1x9w, o equivalent
tècnicament i físicament segons la descripció
Código: 234061
Potencia LED: 8 (W)
Potencia Luminaria: 9 (W)

80,70

2,000

161,40
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Flujo LED: 730 (lm)
Flujo: 730 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 60º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70>40.000h
Dimensiones: Ø85 (mm)
Corte: Øm (mm)
Temperatura de trabajo: -5 +35º (ºC)
Regulación: B.P.
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 54
Nombre: TRIBOLA NEO
RA: =80
Lámpara incluída: SI
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: EMPOTRAR
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 34)
10 EHB1018

ut

Subministrament i col·locació de ldownlight LED 1x20w, o equivalent
tècnicament i físicament segons descripció
Código: 381444
Potencia Luminaria: 20 (W)
Flujo: 2249 (lm)
Lámpara/Luminaria: Luminaria
Ángulo de apertura: 120º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: L70 >50000h
Dimensiones: Ø225 x 30 (mm)
Corte: Ø200-210 (mm)
Factor de potencia: >0,9 (cosf)
Temperatura de trabajo: -5 +35ºC (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: Interior
IP Luminaria: 20
Nombre: KENTAU
RA: =80
Lámpara incluída: LED
Fuente de Luz: LED

93,83

5,000

469,15
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RAL Color: BLANCO
Equipo: DRIVER
Posición de montaje: EMPOTRADO
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 35)
11 EHB1019

ut

Subministrament i col·locació de projector LED per pista amb potència
120w, o equivalent tècnicament i físicament segons descripció:
12NC: BY480P
Material Description: BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI

920,71

26,000

23.938,46

Código de gama de producto: BY480P [ GentleSpace Gen3]
Color de la carcasa: SI - Silver (RAL9006)
Coating: SL-PDR - Pintura estándar
Línea del producto: GRN - Green line
Color de lámpara/LED: 840 - Blanco neutro 4000K
Código familia de lámparas/LED: GRN170S - GRN170S (17 000
lumens)
Driver/unidad de potencia: PSD - Unidad de fuente de alimentación
con DALI
Controlador de luz integrado: N - No
Marca: PHL - Philips
Especial: N - Estándar (-30 +45 grados C)
Cubierta óptica: GC - Cierre de vidrio, pintado
Familia de productos: BY480P - GentleSpace gen3
Indicación de haz óptico: WB - Haz ancho
Montaje: SMT - Conjunto de suspensión estándar
Conectores: EC5 - Set of std. conn. M&F (GS2)
Iluminación de emergencia: N - No
Rango de temperatura ambiente: N - No
Clase de seguridad: I - Clase I
RAEE Luminarias
Inclou també el producte BY480A BA SI que és el dispositiu
controlador DALI amb codi de producte: 41439900,
12NC: 910500465785
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
EUR
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- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 36)
12 EHB1020

ut

Subministrament i col·locació de lluminària LED 20w, o equivalent
tècnicament i físicament superfície segons descripció
Código: 378024
Potencia Luminaria: 20 (W)
Flujo: 1728 (lm)
Lámpara/Luminaria: LUMINARIA
Ángulo de apertura: 124º
Temperatura de Color: 4000 (K)
Horas de vida: 25000
Dimensiones: Ø221x71 (mm)
Factor de potencia: >0,5 (cosf)
Temperatura de trabajo: -10 +45 (ºC)
Regulación: NO
Interior/Exterior: EXTERIOR
IP Luminaria: 65
Nombre: APLIQUE ANZIO
RA: =80
Fuente de Luz: LED
RAL Color: BLANCO
Posición de montaje: SUPERFICIE
Clase: II
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades

55,57

3,000

166,71

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS D´ENLLUMENAT DEL CENTRE

PRESSUPOST

Pàg.:

23

en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 37)
13 EH61RH49

u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 26)

96,05

55,000

5.282,75

14 ZE796BLOEME u

Subministrament i inestal·lació de Projector d'emergència amb 4 focus
orientables LED, flux aproximat de 2500 lúmens i 3 hores d'autonomia,
per a cobrir una superfície aproximada de 530 m2, amb un grau de
protecció IP 423, col·locat superficialment.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,

722,15

8,000

5.777,20
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paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 59)
15 EHBRETPRO

ut

Partida en concepte de la retirada de projectors antics i anul·lació dels
que no s'instal·laran. En aquesta partifda inclou també la substitució i
reparació del fals sostre de les lluminàries que no s'instal·laran i
quedarà un forat al fals sostre. La reposició dels materials es
contempla en el capítol de reparació de sostres del present pressupost
(P - 39)

1.721,01

1,000

1.721,01

16 ELEPADES

PA

Partida alçada en concepte de desmuntatge de les instal·lacions i
receptors d'enllumenat que es farà la seva substitució inclou gestió del
material desmuntat, transport a gestor autoritzat i cànon de reclicatge
d'aquest. (P - 43)

2.250,00

1,000

2.250,00

TOTAL

Titol 3

01.01.03

67.479,57

Obra

01

Pressupost ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS

Capítol

01

C.P. JOSEP COMELLAS

Titol 3

04

SEGURETAT I SALUT

1 PASEGSAL

TOTAL

PA

Titol 3

Partida pels mitjants necessaris pel compliment de les normes de
Seguretat i Salut d'aquest projecte (P - 0)

4.251,57

1,000

01.01.04

4.251,57

4.251,57

Obra

01

Pressupost ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS

Capítol

01

C.P. JOSEP COMELLAS

Titol 3

05

DOCUMENTACIÓ

1 ELEGBTEN

PA

Legalització del projecte de BAIXA TENSIÓ, certificat final d'obra,
pagament per part de l'industrial adjudicatari del visat del projecte al
Col.legi d'Enginyers, taxes pertinents i entrega d'una còpia del projecte
a la propietat. (P - 42)

855,28

1,000

855,28

2 ELEASBBT

PA

Documentació As-built instal·lació elèctrica i d'enlllumenat, s'entregarà
la documentació de tal i com ha quedat la instal·lació un cop acabat el
projecte, en aquest document s'entregarà la següent documentació:

550,00

1,000

550,00

875,00

1,000

875,00

-. Plànols amb format CAD i PDF de les instal·lacions
-. Fitxes tècniques dels materials utilitzats
-. Relació de fabricants i models dels materials d'enllumenat
instal·lats
-. Pla de manteniment de les instal·lacions realitzades
-. Altres documents que la DF pugui demanar per completar la
documentació a entregar. (P - 41)
3 CERTIFICACIO PA

TOTAL

Titol 3

Certificació Tècnica corresponent al compliment dels nivells lumínics
mínims indicats al Projecte Executiu segons l'estudi lumínic adjuntat
certificant la corresopnent Classe II - Enllumenat interior per events no
televisats - segons la UNE 12.193 - Il·luminació d'instal·lacions
esportives.
(P - 1)
01.01.05

2.280,28

Obra

01

Pressupost ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS

Capítol

02

PISTA PRINCIPAL C.P. CREUETA DEL COLL

Titol 3

01

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EUR
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1 PG13-E317

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 46)

21,69

7,000

151,83

2 EG161412

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 7)

20,02

30,000

600,60

3 PG13-E312

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 45)

14,11

4,000

56,44

4 PG2P-6T0A

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 53)

4,20

45,000

189,00

5 EG21H71J

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 9)

4,93

120,000

591,60

6 PG2P-6SZA

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 50)

6,21

180,000

1.117,80

7 PG2P-6SZZ

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 51)

7,86

35,000

275,10

8 PG2P-6T01

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 52)

10,55

5,000

52,75

9 EG312324

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no

1,63

75,000

122,25
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especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 11)
10 EG312524

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 12)

1,82

120,000

218,40

11 PG33-E6E0

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 55)

2,04

35,000

71,40

12 PG33-E6E1

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 56)

2,59

450,000

1.165,50
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13 PG33-E6CT

m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 54)

1,95

450,000

877,50

14 EG1QGCO

ut

Quadre elèctric de polièster per la col·locació de tots els elements de
regulació i control pel sistema d'il·luminació LED exposat en el
projecte. Aniran instal·lats tots els elements descrits en l'apartat de
regulació i control. Inclou el muntatge de tots els elements i la part
proporcional d'adeqüació del quadre elèctric per la instal·lació dels
transformadors per l'enviament de senyals. Inclou part proporcionals
d'elements i materials per la seva correcte instal·lació i funcionament.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 6)

958,69

1,000

958,69

15 EG1BMOQG

ut

Modificació del quadre general per incorporar una protecció
magnetotèrmica pel quadre de regulació i control
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,

654,09

1,000

654,09

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS D´ENLLUMENAT DEL CENTRE

PRESSUPOST

Pàg.:

28

paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 8)
16 EHTV01

ut

Subministrament i col·locació de Transmisor de xarxa codificada
LFC7710/00 codi EOC: 72387600, o equivalent tècnicament i
físicament 12NC: 913713611780
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 14)

303,91

2,000

607,82

17 EHTV02

ut

Subministrament i col·locació de Transmisor de xarxa codificada
LCU7725/00, o equivalent tècnicament i físicament amb Codi EOC:
72391300;
12NC: 913713611980.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels

308,00

2,000

616,00
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elements malmesos durant les obres. (P - 15)
18 EHTV03

ut

Subministrament i col·locació de Receptor de xarxa codificada LN
LL7730/00, o equivalent tècnicament i físicament amb Codi EOC:
72393700
12NC: 913713612080.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 16)

85,80

30,000

2.574,00

19 EHTV04

ut

Subministrament i col·locació de Guarda d'emergència LFC7590, o
equivalent tècnicament i físicament amb Codi EOC: 72357900; 12NC:
913701035303
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 17)

80,75

1,000

80,75
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20 EHTV05

ut

Subministrament i col·locació de Supressor de arc per muntatge amb
carril DIN dissenyat per connecta-rse entre els contactes de
commutació dels contactors de control amb codi 12NC:
919030005108, o equivalent tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 18)

85,80

2,000

171,60

21 EHTV06

ut

Subministrament i col·locació de Unitat de control de segments amb
codi EOC: 68322400; o equivalent tècnicament i físicament12NC:
913700389703
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 19)

454,40

1,000

454,40

22 EHTV07

ut

Subministrament i col·locació de Mòdul AmpLight Battery per
emergència en cas de fallo elèctic, amb Codi EOC: 94762500; 12NC:
913700341303, o equivalent tècnicament i físicament

151,40

1,000

151,40
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Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 20)
23 EHTV08

ut

Subministrament i col·locació de 581 Amplight Mini PT Dual antenna
amb Codi EOC: 94768700; 12NC: 913700341603, o equivalent
tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 21)

72,67

1,000

72,67

24 EHTV09

ut

Subministrament i Col·locació de Pasarel·la comunicació sistema
Dynet Communiation Module amb Codi: EOC: 89038700; 12NC:
913703072809, o equivalent tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no

124,18

1,000

124,18
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especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 22)
25 EHTV10

ut

Subministrament i col·locació de Antumbra panel white/white without
labels amb codi EOC: 88954100, o equivalent tècnicament i físicament
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 23)

308,00

1,000

308,00

26 EHTV11

ut

Quota de serveis pel funcionament de PerfectPLay al núvol import
anual, o equivalent tècnicament i físicament i compatible amb el
sistema previst. (P - 24)

135,00

10,000

1.350,00

27 EHTV12

ut

Posta en marxa del servei Perfect Play (P - 25)

1.435,00

1,000

1.435,00

TOTAL

Titol 3

01.02.01

15.048,77

Obra

01
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ut
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INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

Subministrament i col·locació de projector LED per pista amb potència
160w BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BP, o equivalent
tècnicament i físicament segons descripció:
12NC: BY481P
Material Description: BY481P - Gentlespace 3 Large

1.183,31

30,000

35.499,30

96,05

6,000

576,30

Código de gama de producto: BY481P [ GentleSpace Gen3]
Color de la carcasa: SI - Silver (RAL9006)
Coating: SL-PDR - Pintura estándar
Línea del producto: GRN - Green line
Color de lámpara/LED: 840 - Blanco neutro 4000K
Código familia de lámparas/LED: LED250S - LED250S
Driver/unidad de potencia: PSD - Unidad de fuente de alimentación
con DALI
Controlador de luz integrado: N - No
Marca: PHL - Philips
Especial: N - Estándar (-30 +45 grados C)
Cubierta óptica: GC - Cierre de vidrio, pintado
Familia de productos: BY481P - GentleSpace gen3
Indicación de haz óptico: WB - Haz ancho
Montaje: SMT - Conjunto de suspensión estándar
Conectores: CW5 - Connector on external wire
Iluminación de emergencia: N - No
Rango de temperatura ambiente: N - No
Clase de seguridad: I - Clase I
RAEE Luminarias
Inclou també el producte BY480A BA SI que és el dispositiu
controlador DALI amb codi de producte: 41439900,
12NC: 910500465785
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 38)
2 EH61RH49

u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial.
Inclou:
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- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 26)
3 ZE796BLOEME u

Subministrament i inestal·lació de Projector d'emergència amb 4 focus
orientables LED, flux aproximat de 2500 lúmens i 3 hores d'autonomia,
per a cobrir una superfície aproximada de 530 m2, amb un grau de
protecció IP 423, col·locat superficialment.
Inclou:
- La part proporcional de despeses directes i indirectes, equips i
sistemes d'elevació, bastides, tancaments d'obra, senyalitzacions,
casetes d'obra i qualsevol altre mitjà o despesa auxiliar no
especificada explicitament en el present pressupost i que sigui
necessari per a la correcta execució de les obres.
- La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa de tots els
certificats de tots els materials i procediments utilitzats a obra,
necessaris per complir els requisits del CTE i que formaran part del
Llibre de l'Edifici.
- La preparació i lliurament dels plànols as built de totes les
instal·lacions del projecte.
Inclou subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat,
muntatge i repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris
per a la correcta execució.
Inclou les mermes de material en el propi preu de la partida. No
s'acceptaran increments de medició per aquest concepte.
Inclosu les parts proporcionals de les ajudes de ram de paleta i
d'altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements
auxiliars de suport, etc, no especificats en el present pressupost, per a
la seva correcta realització.
La valoració global del pressupost tindrà en compte les proteccions a
realitzar en qualsevol element de l'edifici existent per evitar
desperfectes sobre aquests que no estiguin específicament redactades
en el present pressupost, com tapat i protecció de paviments,
paraments, mobiliari, sectoritzacions d'espais, etc. No s'acceptaran
increments de preu en cap de les partides d'obra per aquests
conceptes o circumstàncies i s'exigirà la reparació o neteja dels
elements malmesos durant les obres. (P - 59)

722,15

4,000

2.888,60

4 ELEPADES

Partida alçada en concepte de desmuntatge de les instal·lacions i
receptors d'enllumenat que es farà la seva substitució inclou gestió del
material desmuntat, transport a gestor autoritzat i cànon de reclicatge
d'aquest. (P - 43)

2.250,00

1,000

2.250,00

PA
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41.214,20
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03

SEGURETAT I SALUT

1 PASEGSAL1

TOTAL

PA

Titol 3
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Partida pels mitjants necessaris pel compliment de les normes de
Seguretat i Salut d'aquest projecte (P - 44)

2.092,48

1,000

01.02.03

2.092,48

2.092,48

Obra

01
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Capítol

02

PISTA PRINCIPAL C.P. CREUETA DEL COLL

Titol 3

04

DOCUMENTACIÓ

1 ELEGBTEN

PA

Legalització del projecte de BAIXA TENSIÓ, certificat final d'obra,
pagament per part de l'industrial adjudicatari del visat del projecte al
Col.legi d'Enginyers, taxes pertinents i entrega d'una còpia del projecte
a la propietat. (P - 42)

855,28

1,000

855,28

2 ELEASBBT

PA

Documentació As-built instal·lació elèctrica i d'enlllumenat, s'entregarà
la documentació de tal i com ha quedat la instal·lació un cop acabat el
projecte, en aquest document s'entregarà la següent documentació:

550,00

1,000

550,00

875,00

1,000

875,00

-. Plànols amb format CAD i PDF de les instal·lacions
-. Fitxes tècniques dels materials utilitzats
-. Relació de fabricants i models dels materials d'enllumenat
instal·lats
-. Pla de manteniment de les instal·lacions realitzades
-. Altres documents que la DF pugui demanar per completar la
documentació a entregar. (P - 41)
3 CERTIFICACIO PA

TOTAL

Titol 3

Certificació Tècnica corresponent al compliment dels nivells lumínics
mínims indicats al Projecte Executiu segons l'estudi lumínic adjuntat
certificant la corresopnent Classe II - Enllumenat interior per events no
televisats - segons la UNE 12.193 - Il·luminació d'instal·lacions
esportives.
(P - 1)
01.02.04

2.280,28

EUR
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1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
C.P. JOSEP COMELLAS
101.554,71
Capítol

01.02

PISTA PRINCIPAL C.P. CREUETA DEL COLL

Obra

01

Pressupost ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·

60.635,73
162.190,44

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
162.190,44
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost ESTALVI ENERGÈTIC I MILLORA DE LES INSTAL·LA
162.190,44
162.190,44

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

162.190,44

13 % Despeses generals SOBRE 162.190,44....................................................................

21.084,76

6 % Benefici industrial SOBRE 162.190,44........................................................................

9.731,43

Subtotal

193.006,63

21 % IVA SOBRE 193.006,63.............................................................................................

40.531,39

€

233.538,02

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( DOS-CENTS TRENTA-TRES MIL CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS )
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VI.1 PLEC DE CONDICIONS GENERALS
Article 1
El plec es redacta per tal de reglamentar les obligacions entre les parts contractants i
interessades durant la execució dels treballs a realitzar en la instal·lació.
Article 2
Les diferents obres a realitzar en la instal·lació s’ajustaran als Plànols i Memòria inclosos en
aquest projecte així com a les instruccions verbals o escrites de la Direcció Facultativa, per tal
de complir amb allò establert pel Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió.
Article 3
L'instal·lador responsable dels treballs, està obligat a conèixer i respectar íntegrament la
Reglamentació Nacional del Treball en la indústria de la construcció i instal·lacions, essent
responsable del compliment de les obligacions que això comporta.
Article 4
No es realitzarà cap unitat d'obra sense que, prèviament, hagi estat aprovada per la Direcció
Tècnica.
Article 5
És obligació de l'instal·lador desfer i tornar a realitzar, a càrrec seu, tota unitat d'obra no
realitzada segons les prescripcions especificades en els diferents documents que composen
aquest projecte, o que no corresponguin a la qualitat i característiques fixades per la Direcció
Tècnica.
Article 6
L'instal·lador conservarà, en tot moment , l'obra en bon estat de presència i neteja, recollint
tot sovint la runa que es vagi produint al llarg de la jornada.
Article 7
No es realitzarà la recepció definitiva fins que la Direcció Tècnica revisi la instal·lació i comprovi
que les obres han estat executades segons el Projecte i les instruccions donades.
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VI.2 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
MATERIALS
Tots els materials utilitzats en la execució dels treballs han de ser de primera qualitat.
No es podran utilitzar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció
Tècnica.
Els materials desaprovats per la Direcció Tècnica, seran retirats de l'obra per l'instal·lador en la
seva totalitat i immediatament. De no complir-se aquesta condició, la Direcció Tècnica podrà
ordenar retirar-los a càrrec de l'instal·lador.
Tots els materials i elements a utilitzar per als treballs han d'estar en perfectes condicions de
conservació i ús, llençant els materials amb defectes o deteriorats.
EXECUCIÓ DE L'OBRA
Serà obligatori el compliment per part de l'instal·lador de totes les especificacions dictades al
llarg del projecte i de les ordres donades per la Direcció Tècnica.
Es realitzaran amb els mitjans auxiliars i mà d'obra especialitzada i segons l'art de cada ofici de
manera que tingui un bon aspecte a més d'un funcionament correcte i en perfectes condicions
de duració i conservació.
RESPONSABILITAT
Un cop realitzades les obres i revisades per la Direcció Tècnica donant la seva conformitat, la
responsabilitat del manteniment de la instal·lació escau íntegrament a la propietat. Sense
perjudici de les responsabilitats contractuals que en concepte de garantia obliguen a la
empresa instal·ladora.
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VI.3 PLEC DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 - CAIXES I ARMARIS
BG16 - CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG161412.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixes de derivació.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Fosa d'alumini
- Planxa d'acer
- Plastificat
S'han considerat els graus de protecció següents:
- Normal
- Estanca
- Antihumitat
- Antideflagrant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.
Grau de protecció (UNE 20-324):
+------------------------------------------------------------------+
¦ Tipus ¦
¦------------------------------------------------------------------¦
¦Material ¦ Normal ¦ Estanca ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦
¦Plàstic ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦ >= IP-545 ¦ - ¦
¦Plastificada ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ - ¦
¦Planxa d'acer ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ >= IP-557 ¦
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ >= IP-557 ¦
+------------------------------------------------------------------+
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.
Temperatura d'autoinflamació (T): 300 <= T <= 450°C
Grup d'explosió (UNE 20-320): IIB
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.
PLASTIFICADA:
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material
anticorrosiu.
PLÀSTIC:
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
PLANXA:
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material
anticorrosiu.
FOSA D'ALUMINI:
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La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material
anticorrosiu.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG21H510,BG21H710.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures
i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o
ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del
projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
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- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i
aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
BG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG312320,BG312520.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis
fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar,
tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar.
S'han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i
corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de
9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de
l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE
21-022.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser
resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement
cilíndrica.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars: Blau i marró
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau
- Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):
+-------------------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm) ¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
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Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats: <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor
especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la
identificació de la secció dels conductors de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir
les especificacions de la norma UNE 21123-4.
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la
secció dels conductors de fase.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los
cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
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- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini
i les normes aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran
exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels
conductors corresponguin a l'assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a
recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió
per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels
assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser
acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG4R - CONTACTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG4R44D0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Contactor tripolar per a funcionar a 380 V corrent altern, 50 HZ.
S'han considerat els tipus següents:
- Contactor de categoria AC1 per a càrregues resistives
- Contactor de categoria AC3 per a motors III (rotor en tallacircuit, arrancada, desconnexió o motor
llançat)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per: un suport, cambra d'extinció, contactes principals i auxiliars, un circuit magnètic
de comandament i una envoltant.
Ha de portar associat un dispositiu de protecció tallacircuit format per fusibles o interruptors
automàtics.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per l'entrada i la sortida de cada fase i del neutre si cal, així com per a l'alimentació a
la bobina i contactes auxiliars.
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió, excepte els borns.
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el
símbol 'Terra'.
El tancament dels contactes ha d'estar assegurat per a totes les tensions d'alimentació del
comandament compreses entre el 85% i el 110%.
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Tensió nominal circuit principal: 400 V
Freqüència: 50 Hz
Número de pols circuit principal: 3
Condicions de funcionament:
- Temperatura de l'ambient: -5°C - 40° C
- Altitud: <= 2000 m
- Grau de protecció de l'envoltant (segons UNE 20-324): Ha de complir
- Aïllament (UNE 21-305): Ha de complir
Quan és de categoria AC3, ha de suportar fins a 8 vegades la seva intensitat màxima d'ús.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.
UNE-EN 60947-3:1994 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. (Versión oficial EN 60947-3:1992+AC:1993).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El contactor ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus o número de sèrie
- Tensions d'ús
- Categoria d'ús i intensitats o potència assignada per a les tensions d'ús
- Freqüència
- Tipus de corrent, tensió i freqüència d'alimentació al comandament, en cas que siguin diferents a les
de les bobines
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els
materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot
o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i
verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN
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61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació
fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig
de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà
per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà
els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES
GENERALS I SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW16000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de
comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW2 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW21000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de
canal o d'un metre de safata.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BH2 - LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES
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BH2D - LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES TIPUS DOWNLIGHT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llum decoratiu de forma circular o rectangular, amb xassís de planxa d'alumini anoditzat o de material
plàstic, amb o sense òptica, amb o sense difusor, per a làmpades fluorescents compactes, halogenes o
incandescents i per a encastar.
S'han considerat els tipus següents:
- Lluminàries amb equip convencional o electrònic integrat a dins del llum o adossat al cos del llum
- Lluminàries amb equip convencional o electrònic separat del cos del llum
- Lluminàries sense equip electrònic
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o
manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que l'envolten.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense
precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment.
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol 'Terra'
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició
prevista, han de ser autoextingibles.
La lluminària ha d'estar dissenyada i construïda de manera que un cop instal·lada i cablejada per a un ús
normal, així com en les operacions normals de manteniment, les parts elèctricament actives siguin
inaccessibles.
Tots els components de l'equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. Han de
ser compatibles entre sí, i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada o làmpades que admet la
lluminària.
En cas de fallada, cap component de l'equip elèctric, ha d'emetre flames ni gasos inflamables.
Els passos de cables per l'interior de la lluminària han de ser llisos, exempts d'arestes vives, aspreses,
rebaves i anàlegs, que puguin provocar l'abrasió de la coberta o de l'aïllament del cablejat.
No hi poden haver cargols amb punta o d'altres elements similars que penetrin a dintre dels passos de
cables.
El cablejat intern ha d'estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de manera que
pugui suportar la potència d'entrada en ús normal.
L'aïllament ha de ser d'un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la que pugui
estar sotmès, sense que afecti a la seguretat i mentre que estigui correctament instal·lat i connectat a la
xarxa d'alimentació.
Si la lluminària ve cablejada de fàbrica, aleshores han d'estar fetes totes les connexions internes, i
únicament hi ha d'haver accessibles els borns de connexió a la xarxa.
En el cablejat intern, el conductor de color verd-groc s'ha de fer servir únicament per a les connexions
de terra. La resta de conductors han de seguir el codi de colors normalitzats, es a dir, el conductor
neutre ha de ser de color blau clar, i els conductors de fase poden ser de color marró, gris o negre.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
Tensió nominal d'alimentació (transformador): 230 V
Freqüència: 50 Hz
Grau mínim de protecció (UNE 20324): IP-20X
Aïllament (REBT): Classe I, II o III
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC:
Ha d'incorporar un equip auxiliar complert format per portalàmpades, reactància convencional o
electrònica, condensador per a la correcció del factor de potència (per a equips convencionals) i
dispositiu arrencador (si és necessari). Tots els components de l'equip auxiliar han de ser compatibles
entre sí, i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada o làmpades que admet la lluminària.
La connexió de l'equip amb la xarxa s'ha de poder fer d'alguna de maneres següents:
- Per mitjà una entrada de cables amb premsaestopa per a fer la connexió a l'interior de la caixa
- Per mitjà de cables elèctrics que surten de la caixa i es connecten a la xarxa des de l'exterior
- Per mitjà d'una regleta de connexió integrada al cos de la caixa
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels circuits
balast-làmpada, especificada al REGLAMENTO 245/2009, en funció de la seva categoria.
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Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa el
REGLAMENTO 245/2009.
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC INTEGRAT O ADOSSAT AL COS DEL LLUM:
Si l'equip està integrat a dintre del cos del llum, aleshores la carcassa de la lluminària ha de tenir un
espai per al seu allotjament.
Si l'equip està adossat al cos del llum, aleshores aquest ha d'estar muntat a l'interior d'una caixa fixada
mecànicament a la carcassa de la lluminària. Les connexions entre l'equip i la lluminària han d'estar
fetes.
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC SEPARAT DEL COS DEL LLUM:
L'equip electrònic ha d'estar muntat a dintre d'una caixa que es fixa de manera independent de la
lluminària.
Les connexions entre l'equip i la lluminària poden estar fetes o bé es poden fer al moment d'instal·lar el
llum, en qualsevol cas, els borns han d'estar marcats en ambdós elements o bé el sistema de connexió
es tal que només admet una posició de muntatge.
LLUMINÀRIES SENSE EQUIP ELECTRÒNIC:
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades i regletes de connexió.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Si la lluminària necessita equip electrònic per al seu funcionament, aleshores aquest s'ha de
subministrar amb la lluminària.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
* UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2:
Luminarias empotradas.
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética
de los balastos de lámparas fluorescentes.
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL A. F. I LÀMPADES FLUORESCENTS:
* UNE-EN 60920:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones
generales y de seguridad.
* UNE-EN 60921:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de
funcionamiento.
LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀMPADES FLUORESCENTS:
Reglamento (CE) nº 245/2009 de la Comisión, de 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la Directiva
2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico
para lámparas fluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de descarga de alta intensidad y
para balastos y luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas, y se deroga la Directiva
2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀMPADES DE DESCÀRREGA:
* UNE-EN 60922:1998 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto
de lámparas fluorescentes tubulares). Requisitos generales y de seguridad.
* UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto
lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d'haver marcada la següent informació:
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la
lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes:
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària Marques que s'han
d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior d'aquesta, o
darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació:
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- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable)
- Tensió o tensions assignades en volts
- Les lluminàries de classe II han de portar el símbol normalitzat corresponent
- Les lluminàries de classe III han de portar el símbol normalitzat corresponent
- Número de model del fabricant o referència del tipus
- Marcat del borns
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de
l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús
normal:
- Temperatura ambient assignada màxima
- Xifres del codi del grau de protecció IP
- Distància mínima als objectes il·luminats
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió nominal d'alimentació
- Número de model o referència tipus
- Potència nominal
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari la
potència total del conjunt (làmpada-equip auxiliar).
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli
quantitats superiors.
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de
cadascuna de les llumeneres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHA - LLUMS INDUSTRIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHA1H6R0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llum industrial amb tubs fluorescents, làmpades d'incandescència, de descàrrega o mixtes.
S'han considerat els tipus següents:
- Llum amb distribució simètrica extensiva,de xapa d'alumini anoditzat, obert o tancat, amb equip
elèctric incorporat per a làmpades, de vapor de mercuri , de vapor de sodi a pressió alta, de llum mixta o
d'halogenurs metàl·lics.
- Llum de forma rectangular amb xassís de planxa d'acer perfilat o d'acer embotit, o amb xassís de
polièster, per un o dos tubs fluorescents de 36 o 58 W, A.F.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de portar un born per a la connexió a terra. Tant el cos de la regleta com el born han d'anar marcats
de forma indeleble amb el símbol 'Terra'.
Tots els materials aïllants que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser
autoextinguibles.
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
Tensió nominal d'alimentació: 230 V
Freqüència: 50 Hz
Grau mínim de protecció (UNE 20324): IP-20X
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Aïllament (REBT): Classe I
LLUMINÀRIA AMB TUBS FLUORESCENTS:
S'han de considerar els tipus de luminàries següents:
- Amb reflector simètric
- Sense difusor ni reflector
Ha d'estar formada per:
- Una regleta de planxa d'acer perfilat o de planxa d'acer embotit, o de polièster, amb orificis que
permetin la seva fixació adossada o suspesa al sostre - Un equip elèctric complet amb portalàmpades,
reactàncies, condensadors per AF i regleta de connexió. Aquesta connexió s'ha de fer a l'interior del llum
Si porta reflector, ha de ser simètric, en forma de V.
Si el xassís es de planxa d'acer, ha d'estar esmaltat de color blanc.
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels circuits
balast-làmpada, especificada al REGLAMENTO 245/2009, en funció de la seva categoria.
Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa el
REGLAMENTO 245/2009.
LLUMINÀRIA AMB LÀMPADES D'INCANDESCÈNCIA, DE DESCÀRREGA O MIXTES:
Ha d'estar formada per:
- Un reflector de xapa d'alumini anoditzat, un sistema de fixació i orientació i un portalàmpades E-40
- Si és per a làmpades de vapor de mercuri o de sodi ha d'incorporar un equip elèctric complet dins d'un
cos solidari al reflector: reactància, condensadors de compensació, arrencador i regleta de connexió
- Si és tancada ha de portar un vidre de tancament del reflector.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
LLUMINÀRIA AMB LÀMPADES D'INCANDESCÈNCIA, DE DESCÀRREGA O MIXTES:
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve:
Luminarias con circulación de aire (reglas de seguridad).
LLUMINÀRIA AMB TUBS FLUORESCENTS:
Reglamento (CE) nº 245/2009 de la Comisión, de 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la Directiva
2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico
para lámparas fluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de descarga de alta intensidad y
para balastos y luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas, y se deroga la Directiva
2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación.
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente
alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d'haver marcada la següent informació:
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la
lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes:
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior
d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació:
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor
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responsable)
- Tensió o tensions assignades en volts
- Número de model del fabricant o referència del tipus
- Marcat del borns
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de
l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús
normal:
- Temperatura ambient assignada màxima
- Xifres del codi del grau de protecció IP
- Distància mínima als objectes il·luminats
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari la
potència total del conjunt (làmpada-equip auxiliar).
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli
quantitats superiors.
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de
cadascuna de les llumeneres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHU - LÀMPADES
BHUA - LÀMPADES HALÒGENES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmpades halògenes.
Es contemplen els següents tipus de làmpades:
- Làmpades halògenes lineals
- Làmpades halògenes de doble envolvent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les làmpades han d'estar formades per un tub de quars i un casquet normalitzat per al connexionat i la
subjecció de la làmpada.
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. Queda expressament prohibit l'ús de
làmpades amb el tub o el casquet defectuosos.
El casquet de la làmpada ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60061.
Posició de funcionament: Universal
Temperatura de color: 3000 K
LÀMPADES HALÒGENES LINEALS:
Diàmetre màxim de l'ampolla: 11 mm
Tipus de casquet:
- Potència < 2000 W: R7s
- Potència 2000 W: Fa 4
Característiques dimensionals i funcionals:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦Potència (W) ¦ 60 ¦ 100 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 200 ¦
¦----------------------------------------------------------------------------¦
¦Llargària màxima amb casquet ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ inclòs(mm) ¦ 78,3 ¦ 78,3 ¦ 78,3 ¦ 117,6 ¦ 78,3 ¦
¦----------------------------------------------------------------------------¦
¦Distància entre contactes (mm)¦74,9±1,6¦74,9±1,6¦74,9±1,6¦114,2±1,6¦74,9±1,6¦
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+----------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------+
¦ 200 ¦ 300 ¦ 500 ¦ 1000 ¦ 1500 ¦ 2000 ¦
¦-----------------------------------------------------------¦
¦ 117,6 ¦ 117,6 ¦ 117,6 ¦ 189,1 ¦ 254,1 ¦ 334,3 ¦
¦-----------------------------------------------------------¦
¦114,2±1,6¦114,2±1,6¦114,2±1,6¦185,7±1,6¦250,7±1,6¦ 334,4 ¦
+-----------------------------------------------------------+
Característiques fotomètriques:
+------------------------------------------------------------------------+
¦Potència (W) ¦ 60 ¦ 100 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 200 ¦
¦------------------------------------------------------------------------¦
¦Flux lluminós (lm) ¦ 810 ¦ 1600 ¦ 2400 ¦ 2250 ¦ 3400 ¦
¦------------------------------------------------------------------------¦
¦Rendiment lluminós (lm/W) ¦ 13,5 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 15 ¦ 17 ¦
+------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------+
¦ 200 ¦ 300 ¦ 500 ¦ 1000 ¦ 1500 ¦ 2000 ¦
¦-----------------------------------------------¦
¦ 3520 ¦ 5600 ¦ 9900 ¦ 24200 ¦ 36300 ¦ 48400 ¦
¦-----------------------------------------------¦
¦ 17,6 ¦ 18,7 ¦ 19,8 ¦ 24,2 ¦ 24,2 ¦ 24,2 ¦
+-----------------------------------------------+
LÀMPADES HALÒGENES DE DOBLE ENVOLTURA:
Ha de tenir el tub que conté el filament envoltat per una ampolla de vidre.
El casquet de la làmpada ha de ser del tipus Edison.
L'ampolla interior no pot estar tocant a l'exterior. S'ha de mantenir en la seva posició exclusivament
agafada pels contactes dels extrems.
Tipus de casquet:
- Potència <= 150 W: E-27
- Potència >= 500 W: E-40
Diàmetre màxim de l'ampolla:
- Potència <= 150 W: 33 mm
- Potència >= 500 W: 38 mm
Característiques dimensionals i funcionals:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦Potència(W) ¦ 60 ¦ 100 ¦ 150 ¦ 500 ¦ 1000 ¦ 2000 ¦
¦----------------------------------------------------------------------------¦
¦Llargària màxima amb casquet ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦inclòs (mm) ¦ 103 ¦ 103 ¦ 103 ¦ 220 ¦ 260 ¦ 300 ¦
¦----------------------------------------------------------------------------¦
¦Distància des del centre del tub ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦de quars al contacte central del ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦casquet (mm) ¦ 74 ¦ 74 ¦ 74 ¦ 141 ¦ 156 ¦ 182,5¦
+----------------------------------------------------------------------------+
Característiques fotomètriques:
+--------------------------------------------------------------------------+
¦Potència (W) ¦ 60 ¦ 100 ¦ 150 ¦ 500 ¦ 1000 ¦ 2000 ¦
¦--------------------------------------------------------------------------¦
¦Flux lluminós (lm) ¦ 840 ¦ 1600 ¦ 2550 ¦ 10250¦ 24000¦ 50000¦
¦--------------------------------------------------------------------------¦
¦Rendiment lluminós (lm/W) ¦ 14 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 20,5 ¦ 24 ¦ 25 ¦
+--------------------------------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Cada làmpada ha d'anar en la seva capsa.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
* UNE-EN 60061-1:1996 Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la
intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 1: Casquillos.
* UNE-EN 60432-1:2001 Lámparas de incandescencia. Requisitos de seguridad. Parte 1:
Lámparas de filamento de volframio para uso doméstico y alumbrado general similar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant
- Potència nominal
- Tensió de la xarxa a la que va destinada la làmpada
- Tipus de làmpada
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli
quantitats superiors.
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de
cadascuna de les llumeneres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHWA1000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o
elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions d'il·luminació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
E - TIPOLOGIA E
EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 - CAIXES I ARMARIS
EG16 - CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS
82

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG161412.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant,
encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
EG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG21H51J,EG21H71J.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat com a canalització soterrada
- Muntat superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Estesa, fixació i curvat
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense
que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix
sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons,
plaques de formigó, etc.).
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.
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Fondària de les rases: >= 40 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 20 cm
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i
sòlidament subjectes.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals: <= 60 cm
- Trams verticals: <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 25 cm
Distància entre registres: <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Penetració del tub dins les caixes: 1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser
els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la
DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons
el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies
inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
EG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG312324,EG312524.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en
general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de
barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i
coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja
de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi
tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva
instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida
del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma
que no en surti perjudicada la coberta.
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Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats
d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la
intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i
cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es
penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm
entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament
es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment
propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap
cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador
per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal
de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha
de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en
xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de
doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a
l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per
evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant
de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la
tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior.
Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les
peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per
tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà
de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es
consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
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- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no
pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements
per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les
connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals
febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el
seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
EG4R - CONTACTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG4R44D0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Contactor unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar i muntat a pressió o amb cargols.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació i connexió de l'aparell
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a l'esquema
com al lay-out.
Quan es col·loca muntat a pressió, ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a l'interior
d'una caixa o armari.
Quan es col·loca muntat amb cargols, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base
del quadre mitjançant visos.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
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Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions
dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els
conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de
l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la
DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució
real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i
unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.
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- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de
terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a
fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el
determini la DF.
EH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
EH2 - LLUMS DECORATIUS ENCASTATS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents:
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer esmaltat o
d'alumini anoditzat, amb òptica i amb difusor o sense.
- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada fluorescent, amb cos
d'alumini que recobreix la part no lluminosa.
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini anoditzat, per a
línia contínua, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents.
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb equip o
sense
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la
lluminària.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al
projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
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Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas.
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de uso
general.
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve: Luminarias con
circulación de aire (reglas de seguridad).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i
l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
EH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
EHA - LLUMS INDUSTRIALS
EHA1 - LLUMS INDUSTRIALS AMB TUBS FLUORESCENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EHA1H6R4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum industrial sense difusor ni reflector, per un o dos tubs fluorescents de doble casquet de 36 o 58 W
de potència, A.F., muntat superficialment.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment al sostre
- Suspeses del sostre
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la
lluminària.
Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'instal·lació:
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- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al
projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i
l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
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VII. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
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VII.1 OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
VII.1.1 Identificació de les obres
Les obres consisteixen en la millora de l’eficiència energètica del Centre Poliesportiu Josep
Comellas al Districte de Gràcia de Barcelona.

VII.1.2 Objecte
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). D’aquesta
manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els
mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de
les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant
l’Autoritat Laboral.
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

VII.2 PROMOTOR – PROPIETARI
Promotor:

Ajuntament de Barcelona

VII.3 AUTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
El present estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial
Carlos Carrillo Romero, amb número de col·legiat 21.993 al Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Manresa.
En l’elaboració del document també hi ha participat:
L’Enginyer Tècnic Industrial David Almazán Roig, amb número de col·legiat 22.489 al Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa.
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VII.4 DADES DEL PROJECTE
VII.4.1 Termini d’execució
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 120 dies.

VII.4.2 Mà d’obra prevista
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 5 persones.

VII.4.3 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra
•

Pintors.

•

Instal•ladors d’enllumenat.

•

Instal•ladors d’equipaments especials.

VII.4.4 Maquinària prevista per a executar l’obra
MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA, HIDRÀULICA I
PNEUMÀTICA
Grups electrògens.
MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA
Transport per carretera (Camions)
MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ
Grua sobre camió amb pluma telescòpica
Plataformes mòbils elevadores (tisores)
Carretó elevador

VII.5 ÀREES AUXILIARS
VII.5.1 Centrals i plantes
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.
L’accés a la instal•lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota
persona.
La instal•lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió.
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Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del
fabricant o importador.

VII.5.2 Zones d’apilament. Magatzems
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o
equips inactius que puguin ésser causa d’accident.
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il•luminades
adequadament.
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves obligacions i responsabilitats durant
les maniobres.

VII.6 TRACTAMENT DE RESIDUS
El contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o
desconstrucció.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement
s’originaran i les instal•lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc
on portarà els seus residus de construcció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això
comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

VII.7 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES
El contractista és responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.
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L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria
(gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte,
els paràmetres de mesura s’establiran mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold
Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota
dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV
s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

VII.7.1 Manipulació
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies
d’entrada a l’organisme humà, el contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:
•

Amiant.

•

Plom. Crom, Mercuri, Níquel.

•

Sílice.

•

Vinil.

•

Urea formol.

•

Ciment.

•

Soroll.

•

Radiacions.

•

Productes tixotròpics (bentonita)

•

Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

•

Gasos liquats del petroli.

•

Baixos nivells d’oxigen respirable.

•

Animals.

•

Entorn de drogodependència habitual.

VII.7.2 Delimitació / Condicionament de zones d’apilament
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a
mínim amb el text en idioma espanyol.
L’etiqueta ha de contenir:

98

a)
Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b)

Nom comú, si és el cas.

c)
Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de
les substàncies presents.
d)
Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o
preparat perillós.
e)

Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.

f)

Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.

g)

Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.

h)

El número CEE, si en té.

i)

La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer
lliurament.
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les següents premisses:
Explosius
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de
les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència
d’explosius i la prohibició de fumar.
Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de
comburents i la prohibició de fumar.
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.
Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.
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Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la
pell i les mucoses de les vies respiratòries.

VII.8 CONDICIONS DE L’ENTORN
VII.8.1 Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o
l’accés a edificis i guals.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.

VII.8.2 Situació de casetes i contenidors
Es col•locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA
DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.

VII.8.3 Serveis afectats
En cada cas s’estudiaran els serveis existents per tal que l’afectació sigui la mínima. El
Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol•licitarà dels titulars
d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres
enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de
seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no
seran objecte d’abonament independent.

VII.8.4 Característiques de l’entorn
Zona urbana
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VII.9 UNITATS CONSTRUCTIVES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
EQUIPAMENTS
MARQUESINA
EQUIPS DE RECÀRREGA

VII.10

SISTEMES I/O

ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS PRODUCTIU
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu,
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD.
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.

VII.11
VII.11.1

MEDIAMBIENT LABORAL
Agents atmosfèrics

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.

VII.11.2

Il·luminació

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització
d’il•luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.
Les intensitats mínimes d’il•luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
construcció, seran els següents:
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - habitual.

101

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la
manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i
calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes
exigències visuals.
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en
treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament
mecànic. Moderades exigències visuals.
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en
bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general.
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs
d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències
visuals.
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de
constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins
en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt
altes.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen,
organitzatives, de prevenció col•lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

VII.11.3

Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix
un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:
Compressor

82-94 Db

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)

82 dB

Formigonera petita < 500 lts.

72 dB

Formigonera mitjana > 500 lts.

60 dB

Martell pneumàtic (en recinte angost)

103 dB

Martell pneumàtic (a l’aire lliure)

94 dB

Esmeriladora de peu

60-75 dB

Camions i dumpers

80 dB
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Excavadora

95 dB

Grua autoportant

90 dB

Martell perforador

110 dB

Mototrailla

105 dB

Tractor d’orugues

100 dB

Pala carregadora d’orugues

95-100 dB

Pala carregadora de pneumàtics

84-90 dB

Pistoles fixaclaus d’impacte

150 dB

Esmeriladora radial portàtil

105 dB

Tronçadora de taula per a fusta

105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut
pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:
1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen,
organitzatives, de prevenció col•lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

VII.11.4

Pols

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:
•

Rinitis

•

Asma bronquial

•

Bronquitis destructiva

•

Bronquitis crònica

•

Efisemes pulmonars

•

Neumoconiosis

•

Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
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•

Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)

•

Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el
temps d’exposició.
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de
desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en
suspensió.
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:
•

Escombrat i neteja de locals

•

Manutenció de runes

•

Demolicions

•

Treballs de perforació

•

Manipulació de ciment

•

Raig de sorra

•

Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica

•

Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta

•

Esmerilat de materials

•

Pols i fums amb partícules metàl•liques en suspensió, en treballs de soldadura

•

Plantes de matxuqueix i classificació

•

Moviments de terres

•

Circulació de vehicles

•

Polit de paraments
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•

Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la
pols, convé adoptar les següents mesures preventives:
ACTIVITAT

MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals

Ús d’aspiradora i regat previ

Manutenció de runes Regat previ
Demolicions

Regat previ

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injecció d’aigua
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal•lacions confinades
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració
Tall o polit de materials ceràmics o lítics
tall

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura elèctrica

Aspiració localitzada

Circulació de vehicles Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques

Aspiració localitzada

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen,
organitzatives, de prevenció col•lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

VII.11.5

Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva
utilització. Pla d’evacuació de residus.
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
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6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria.
Il•luminació suficient.
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport
provisionals.
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment
de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

VII.11.6

Radiacions no ionitzants

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però
no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR),
làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors,
especialment els de soldadura elèctrica.
Radiacions infraroges
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida pels teixits superficials, produint un efecte
d’escalfament. En el cas dels ulls, al absorbir-se la calor pel cristal•lí i no dispersar-se
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que
la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà
d’incrementarse adequadament la il•luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació
de la pupil•la de l’ull.
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix,
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions.
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La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos
capil•lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.
Radiacions visibles
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.
Radiacions ultraviolades
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm.
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health
Organization).
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a
baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps
d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per
a un període de vuit hores haurà d’estar limitada.
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o
resguards i de protecció personal.
Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc,
d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats.
En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació
d’accés a la instal•lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.
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No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de
l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de
color negre mate.
En el cas de fonts potents, on es sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor
límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible
el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari
operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció
personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que
s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les
mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial.
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits,
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema
similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de
la còrnia), de resultats imprevisibles.
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció:
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG),
bufador d’arc elèctric i làsers.
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple
pantalla de soldadura amb visor de cèl•lula fotosensible), procurant mantenir distàncies
adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent
longitud d’ona.
Làser
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua
de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden
danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta
energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant
una amplia lesió al voltant del mateix.
Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar
un risc per a la còrnia i el cristal•lí.
D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de
radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre
classes següents:
a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.
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•

Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.

•
Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700
nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de
centelles.
b) Grup B: tots els làsers presents o d’ona continua amb potència major d’1 mW, com es
defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.
•
Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús
d’instruments òptics pot resultar perillós.
•
Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós,
però no respecte a la reflexió difusa.
•
Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós;
poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de
l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures
de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió,
senyal automàtica de emissió, etc.
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o
comunament radiació IR (700 nm – 1 m).
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig.
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir
l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar
perillós.
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la
radiació directa, de les reflexions secundàries i de les reflexions difuses, que pot resultar
perillós.
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les
unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es
dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació,
respectivament, en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi
especial en les condicions de la retina.
Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic
d’inspecció de danys a la pell.
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera.
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e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i
comunicada al departament mèdic.
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que
mai serà utilitzada per visió directa del raig.
- Àrea de treball:
a) L’equip làser s’instal•larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il•luminació del
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil•la de l’ull i així disminuir la
possibilitat de lesió.
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que
pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.
d) S’han de col•locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes
en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al
mateix.
L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial.
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea
de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En
aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.
- Equip:
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està
desconnectada.
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe
de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell.
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona
responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús.
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que
previngui la reflexió especular.
- Operació:
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a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea
de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre
presents durant l’operació.
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser.
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no
es deixarà en funcionament sense estar vigilat.
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc
de dany ocular.
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de
l’operador.
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un
escut protector al llarg de tota la trajectòria.
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la
classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En
aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen,
organitzatives, de prevenció col•lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells
topogràfics.
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral•lel al sòl, l’àrea de perill
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció
completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.

VII.11.7

Radiacions ionitzants

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de
radiació, com són:
•

Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.

•

Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.

•

Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.

•
Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments,
moviment de granels, etcètera.
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Serà obligació del contractista amb la col•laboració del seu servei de prevenció determinar un
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un
entorn o en proximitat de determinades instal•lacions, com poden ser:
•
Les instal•lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports;
detecció de cartes bomba.
•
Les instal•lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions
ionizants.
•
Les instal•lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.
•
Les instal•lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".
•

Les instal•lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

•

Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.

•
Les instal•lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant
l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.
•

Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

•
Les instal•lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o
equips generadors de radiacions ionitzants.
•
Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de
metall o en el nivell d’emplenat de recipients grans dipòsits.
•
Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com
l’argó-40 o el fòsfor-32.
•

Il•luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal•lació, essent el
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica
contractada a l’efecte.
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels
teixits irradiats.
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.
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Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en
general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple
edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions
sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els
nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger.
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b)
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la
dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general,
l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material.
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden
consistir en una pel•lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que
no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba
de treball, tenint especial cura en no col•locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi
radiació (per exemple objectes metàl•lics).
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels
treballadors professionalment exposats a radiacions.

VII.12

MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:
•
Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i
més accessible.
•

Lliurar el material, no tirar-lo.

•
Col•locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
•
Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl•lica i embuatada en
empenya i turmells.
•
En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.
•
S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus
de material.
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•
En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col•locarse entre la part
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
•
Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes
de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la
càrrega damunt i que no rellisqui.
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses:
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:
•

Automatització i mecanització dels processos.

•

Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:
•

Utilització d’ajudes mecàniques.

•

Reducció o redisseny de la càrrega.

•

Actuació sobre l„organització del treball.

•

Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:
•

Ús correcte de les ajudes mecàniques.

•

Ús correcte dels equips de protecció individual.

•

Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.

•

Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició
al risc d’accident derivat de dita activitat.
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, ferho sempre sobre catúfols o
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la
seva posada en obra.
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5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets,
en lloc de portar-los d’un en un.
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció.
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
2on.- Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
4art.- Mantenir l’esquena dreta.
5è.- Subjectar l’objecte fermament.
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents
criteris preventius:
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat
de la càrrega.
j) Es col•locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem
davanter aixecat.
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes
afilades.
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes,
pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col•locarlo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen
aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.
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11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui
conegut o convingut per l’equip.

VII.13

MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat
positiva o Sistema de Protecció Col•lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o
apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors,
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea
d’influència, anul•lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada
elecció, seguiment i control d’ús.

VII.14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de
Protecció Col•lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP),
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència,
anul•lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció
Individual (EPI).
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal•lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal•ladors,
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col•lectiva.
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

VII.15

CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del
contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a
la previsible resistència física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.
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Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions.
Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que
supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa/Direcció d’Execució.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,
raonablement, la seva carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

VII.16

RECURSOS PREVENTIUS

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de
construcció està contemplada a la llei 54/2003.
D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà
preceptiva en els següents casos:
a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.
b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o
amb riscos especials.
c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària.
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials,
definits a l’annex II del RD 1627/97:
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1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per
les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o
l’entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la
delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de
recurs preventiu:
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
EQUIPAMENTS
MARQUESINA
EQUIPS DE RECÀRREGA

VII.17

SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre
altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de
l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la
senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat
dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.
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S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la
seva observació quan és l’apropiada i està ben col•locada, fa que l’individu adopti conductes
segures. No és suficient amb col•locar un plafó a les entrades de les obres, si després a la
pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col•locar les
mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:
•
Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions
o obligacions.
•
Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.
•
Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o
instal•lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
•

Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i
organitzatives de protecció col•lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes,
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzarse conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i
tenir la resistència suficient.
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resistència suficient.
13. El color utilitzat per a la il•luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de
les senyals o panells de senyalització.
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica aèrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de
circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos
que no s’hagin pogut eliminar.
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VII.18

CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació
de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests
efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització
d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal•lació d’elements urbans a l’espai
públic de la ciutat que correspongui.
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a
l’autoritat que correspongui.
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col•locarà el
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici
dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’autoritat que correspongui.
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col•locarà la senyalització
corresponent.
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT
aprovat.
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de
protecció implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats.

VII.18.1

Normes de policia

Control d’accessos
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col•laboració del seu servei de
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida
de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de
personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal•lacions d’ús
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos.
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Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir
l’accés controlat a les instal•lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal•lacions d’ús
comú o particular.

VII.18.2

Àmbit d’ocupació de la via pública

Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas
de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. Quan,
per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col•locació
de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a
vianants d’un metre (1 m).
Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col•locarà una tanca a la
línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes
superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs
a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la
calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques
l’àmbit del pas de vianants.
Situació de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.
•
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:
o
Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.
o
A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas
de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació.
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o
Si no hi ha prou espai a la vorera, es col•locaran a la zona d’aparcament de la calçada
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a
pas de vianants a la vorera.
•

Es protegirà el pas de vianants i es col•locarà la senyalització corresponent.

Situació de grues-torre i muntacàrregues
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.
Canvis de la Zona Ocupada
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar
d’acord amb el R.D. 1627/97.

VII.18.3

Tancaments de l’obra que afecten l’àmbit públic

Tanques
Situació:
Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres,
tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada.
Tipus de tanques:
Es formaran amb xapa metàl•lica opaca o a base de plafons
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada.
Les empreses promotores podran presentar per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi
model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin.
Les tanques metàl•liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en
operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars.
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de
ferrallista, xarxa tipus tennis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc.
Complements: Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el
seu perímetre.
Manteniment: El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant graffittis,
publicitat il•legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.
Accés a l’obra
Portes: Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al
personal de l’obra.
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament.

VII.18.4

Operacions que afecten l’àmbit públic

Entrades i sortides de vehicles i maquinària
122

Vigilància:
Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions
d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents.
Aparcament:
Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se
vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan
existeixi zona d’aparcament a la calçada.
Camions en espera:
Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per
acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de
l’obra.
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels treballs i
els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.
Càrrega i descàrrega
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra.
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra,
es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i
es prendran les següents mesures:
•
S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense
envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que
correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.
•
Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl•liques de 200 x 100 cm, delimitant
el camí pels dos costats i es col•locarà la senyalització que correspongui.
•
La separació entre les tanques metàl•liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de
l’obra.
•
Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl•liques
es netejarà el paviment.
•
Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la
calçada.
Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa
Descàrrega:
La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la
força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant),
fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi
d’evitar pols.
Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es col•locaran sempre per l’interior
del recinte de l’obra.
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Apilament:
No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic,
excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i
sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats.
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran
directament sobre camions per a la seva evacuació immediata.
A manca d’espai per a col•locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es
col•locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor.
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.
Evacuació:
Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada
amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un
abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.
Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública,
tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament
de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.
Bastides:
Es col•locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la
construcció a realitzar.
Les bastides seran metàl•liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i
elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces
metàl•liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina
inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de
visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols.
Xarxes: Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de
caiguda de materials o elements, es col•locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb
sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes.
Grues torre:
En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i
les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra.
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués ferho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues.

VII.18.5

Neteja i incidència sobre l’ambient que afecten l’àmbit públic
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Neteja
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de
pols o deixalles.
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). Caldrà prendre les
mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions
de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de
formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i
es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.
Sorolls. Horari de treball
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. Fora d’aquest horari,
només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen
les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades
per l’Ajuntament.
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.
Pols
Es regaran les pistes de circulació de vehicles.
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

VII.18.6

Residus que afecten a l’àmbit públic

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col•laboració del seu servei de
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra.
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

VII.18.7

Circulació de vehicles i vianants que afecten l’àmbit públic

Senyalització i protecció
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- Està
prohibida la col•locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
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Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les següents dimensions mínimes:
•
En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
•
L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m).
Elements de protecció
Pas vianants: Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a
la base.
L’alçada de la passarel•la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m).
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, les
separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).
Forats i rases: Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col•locaran
xapes metàl•liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts.
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es
col•locaran a 45º en el sentit de la marxa.
Enllumenat i abalisament lluminós
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il•luminats encara que hi hagi
enllumenat públic.
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il•luminats al llarg de tot el tram
(intensitat mínima 20 lux).
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl•liques de 200 x
100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.
Abalisament i defensa
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació
d’elements d’abalisament i defensa:
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a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.
b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos
provisionals per a vianants.
c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar
l’obstacle de les obres.
e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.
Es col•locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids,
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col•locació d’elements de defensa TD – 2.
Paviments provisionals
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces.
Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col•locarà un entarimat sobre la
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de
protecció.
Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals
compliran les següents condicions mínimes:
•

Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.

•
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un
cercle d’1,5 m de diàmetre.
•

No podran haver-hi escales ni graons aïllats.

•

El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

•
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
•
Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un
pendent màxim del 12%.
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Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu,
col•locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de
senyalització.
Manteniment
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplaçament i dificulti la seva subtracció.
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant
la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.
Els passos i itineraris es mantindran nets.
Retirada de senyalització i abalisament
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.

VII.18.8

Protecció i trasllat d’elements emplaçats a la via pública

Arbres i jardins
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre
que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres.
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran
de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.
Parades d’autobús, quioscos, bústies
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús,
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de
coordinar les operacions.

VII.19

RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ
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VII.19.1

Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o
objectes annexos que en depenguin són els següents:
•

Caiguda al mateix nivell.

•

Atropellaments.

•

Col•lisions amb obstacles a la vorera.

•

Caiguda d'objectes.

VII.19.2

Mesures de protecció a tercers

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que
transiten pels voltants de l'obra:
1. Muntatge de tanca metàl•lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal•larà un
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit,
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal•lar en el
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent.
3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de
vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de
reixes metàl•liques de separació d’àrees i es col•locaran llums de gàlib nocturns i senyals de
trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill.
4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància
patrimonial, expressament per a aquesta funció.

VII.20

PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:
•

Incendi, explosió i/o deflagració.

•

Inundació.

•

Col•lapse estructural per maniobres fallides.

•

Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

•

Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.
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Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu
Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:
1.- Ordre i neteja general.
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.- Punts de trobada.
6.- Assistència Primers Auxilis.

VII.21

MESURES DE PREVENCIÓ DAVANT EL RISC DE CONTAGI PER CORONAVIRUS
SARS-COV-2

Per a la prevenció del contagi del COVID-19 en una obra de construcció, s'hauran d'adoptar les
mesures necessàries seguint les recomanacions dictades pel Ministeri de Sanitat a aquest
efecte i que són les següents (extracte literal del document Bones pràctiques en els centres de
treball Mesures per a la prevenció de contagis del COVID-19, publicada l'11 d'abril de 2020 pel
Govern d'Espanya):
«Les tasques i processos laborals han de planificar-se perquè els treballadors puguin mantenir
la distància interpersonal d'aproximadament 2 metres, tant en l'entrada i sortida al centre de
treball com durant la permanència en el mateix (…).
L'empresa ha d'escalonar els horaris el màxim possible si l'espai de treball no permet mantenir
la distància interpersonal en els torns ordinaris, contemplant possibilitats de redistribució de
tasques i/o teletreball.
Es recomana facilitar el teletreball i les reunions per telèfon o videoconferència, especialment
si el centre de treball no compta amb espais on els treballadors puguin respectar la distància
interpersonal.
Es recomana evitar desplaçaments de treball que no siguin essencials i que puguin solucionarse mitjançant trucada o videoconferència.
No és imprescindible usar màscara durant la teva jornada laboral si el tipus de treball no el
requereix i si mantens la distància interpersonal.»
Es tracta, per consegüent, d'implantar mesures organitzatives encaminades a mantenir la
distància interpersonal recomanada entre els treballadors i, quan això no sigui possible, poder
recórrer a l'ús d'equips de protecció personal o un altre tipus de barreres físiques de la mateixa
naturalesa. El document publicat pel Govern d'Espanya no contempla l'adopció d'altres
mesures (no organitzatives) que, no obstant això, podrien valorar-se, així mateix, ja que
permetrien mantenir la citada distància interpersonal (per exemple: automatització de
determinades tasques que possibiliti la seva execució per un únic treballador o utilització
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d'equips de treball/equips auxiliars perquè els treballadors estiguin a distància suficient durant
la realització d'un determinat treball).
En relació amb el pla de seguretat i salut en el treball i el seu contingut, en l'apèndix 4 de la
Guia tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a les obres de construcció, s'indica
el següent:
«El pla de SST és el document en el qual el contractista planifica, organitza i controla
cadascuna de les activitats amb rellevància des del punt de vista de la seguretat i salut dels
treballadors que durà a terme en l'obra. El pla de SST és, per tant, el document que li permet a
l'empresari (contractista) la gestió del conjunt de les seves actuacions en l'obra en les quals,
juntament amb els aspectes productius, s'integren els preventius (article 7.3 del Reial decret
1627 /1997) (…).
Una característica fonamental del pla de SST és el seu caràcter dinàmic. Tant la pròpia obra de
construcció com els agents que intervenen en la mateixa van canviant amb el
temps. El pla de SST ha d'adaptar-se a qualsevol modificació que impliqui una variació del
planificat inicialment i que pugui suposar un risc per a la seguretat i salut dels treballadors
(article 7.4 del Reial decret 1627/1997) (…).
En el pla de SST es deixarà constància, de manera clara i inequívoca (per a facilitar la seva
implantació i control), de les mesures concretes a implantar per a controlar els riscos derivats
de la concurrència d'empreses. Igualment, formaran part del pla de SST els procediments de
treball, dins de cada fase de l'obra, per a cada actuació que tingui una entitat pròpia des del
punt de vista de la seguretat i salut.»
Des d'aquest Institut entenem que el compliment en les obres de construcció de les
recomanacions del Ministeri de Sanitat per a prevenir el contagi de COVID-19 provocarà,
inevitablement, canvis tècnics i organitzatius (relatius a emplaçaments de llocs i zones
comunes, concurrència de treballadors, procediments de treball, equips de treball, terminis
d'execució, costos econòmics, etc.) respecte a la planificació que estigués prevista inicialment
i, per tant, respecte al recollit en el pla de seguretat i salut en el treball. Per això, en la mesura
en què aquest es vegi afectat, haurà de ser modificat de conformitat amb l'article 7.4 del Reial
decret 1627/1997.
La gestió de la seguretat i salut en les obres de construcció ha de dur-se a terme de manera
coordinada entre els diferents agents implicats en aquesta, per a això es requereix d'un
instrument comú per a aquests agents. En aquest sentit, considerem que el pla de seguretat i
salut en el treball és l'eina nuclear per a coordinar, planificar, organitzar, comunicar i controlar
de manera eficaç les mesures que s'adoptin a conseqüència del coronavirus SARS-CoV-2.
El coordinador de seguretat i salut en la fase d'execució, o la direcció facultativa quan la
designació d'aquest no sigui preceptiva, haurà d'aprovar les modificacions introduïdes en el pla
de seguretat i salut en el treball en compliment de l'article 9.c) del Reial decret 1627/1997.
Les mesures previstes en el pla de seguretat i salut en el treball han de ser sotmeses a un
seguiment conforme al que s'estableix en el Reial decret 1627/1997 i qualsevol incidència que
afecti aquest pla haurà de quedar reflectida en el llibre d'incidències habilitat a aquest efecte.
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D'acord amb l'anterior, aquest Institut entén que, des d'una perspectiva tècnica, la resposta a
les dues qüestions plantejades a l'inici d'aquesta nota informativa és afirmativa.

VII.22

PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97
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VIII.1

FITXES TÈCNIQUES RECEPTORS ENLLUMENAT
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Lighting

GentleSpace Gen3
BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI
GentleSpace Gen3 - 840 blanco neutro - Unidad de fuente de
alimentación con interfaz DALI - Haz ancho - Plata RAL 9006
Con la tercera generación de la campana GentleSpace, continuamos lanzando al
mercado soluciones innovadoras y adaptables para la iluminación industrial y de
gran altura. GentleSpace gen3 ofrece una amplia variedad de opciones en cuanto a
ópticas y aberturas de haz (desde muy estrechos hasta anchos), una gama de
posibilidades de montaje, materiales de cierre y diversos paquetes lumínicos. Esto
significa que GentleSpace gen3 puede ayudarle a crear fácilmente una solución de
iluminación idónea, a la medida de casi cualquier aplicación industrial o de gran
altura. También permite cambios en los requisitos de aplicación (tales como
cambios en el layout del espacio) gracias a su sistema óptico flexible, que puede
ajustarse fácilmente incluso tras la instalación. Además, GentleSpace gen3 ofrece
también la opción de conectividad avanzada y está lista para conectarse a sistemas
basados en IoT y aplicaciones de software como Interact Industry. En general, tanto
si busca una solución fiable de la que no tenga que preocuparse tras la instalación,
como si busca una que pueda adaptarse y controlarse tras la misma, GentleSpace
gen3 es la solución ideal para su aplicación.

Datos del producto
Información general

Apertura de haz de luz de la luminaria

42° x 44°

Ángulo del haz de fuente de luz

114 °

Interfaz de control

DALI

Color de la fuente de luz

840 blanco neutro

Conexión

Conector externo

Fuente de luz sustituible

Si

Cable

CW5

Número de unidades de equipo

1

Clase de protección IEC

Seguridad clase I

Driver/unidad de potencia/transformador

PSD [ Unidad de fuente de

Test del hilo incandescente

Temperatura 850 °C, duración 5 s

alimentación con interfaz DALI]

Marca de inflamabilidad

D [ D]

Driver incluido

Si

Marca CE

Marcado CE

Tipo de óptica

WB [ Haz ancho]

Certificado ENEC

Marcado ENEC
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Datos sujetos a cambios

GentleSpace Gen3

Período de garantía

5 años

Tolerancia de flujo lumínico

+/-10%

Flujo luminoso constante

No

Eficacia de la luminaria LED inicial

142 lm/W

Número de productos en MCB de 16 A tipo B

12

Corr. inic. de temperatura de color

4000 K

Conforme con EU RoHS

Sí

Índice de reproducción cromática

>80

Código de gama de producto

BY480P [ GentleSpace Gen3]

Cromacidad inicial

(0.38, 0.38) SDCM <3

Índice de deslumbramiento unificado CEN

Not applicable

Potencia de entrada inicial

120 W

Tolerancia de consumo de energía

+/-10%

Operativos y eléctricos
Tensión de entrada

220-240 V

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Frecuencia de entrada

50 a 60 Hz

Índice de fallos del equipo de control con una

Corriente de arranque

4,8 A

vida útil mediana de 50.000 h

Tiempo de irrupción

2,3 ms

Índice de fallos del equipo de control con una

Factor de potencia (mín.)

0.9

vida útil mediana de 100.000 h
Mantenimiento lumínico con una vida útil

10 %

L90

mediana* de 50.000 h

Controles y regulación
Regulable

5%

Mantenimiento lumínico con una vida útil

Si

L80

mediana* de 100.000 h

Mecánicos y de carcasa
Material de la carcasa

Aluminio

Condiciones de aplicación

Material del reflector

-

Rango de temperatura ambiente

-30 °C a +45 °C

PC

Temperatura ambiente para rendimiento Tq

45 °C

Vidrio

Nivel máximo de regulación

10%

Material de fijación

Acero

Apta para encendidos y apagados aleatorios

No

Acabado cubierta óptica/lente

Clara

Longitud global

460 mm

Datos de producto

Anchura global

410 mm

Código de producto completo

871869940736000

Altura global

80 mm

Nombre de producto del pedido

BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI

Color

Plata RAL 9006

EAN/UPC - Producto

8718699407360

Dimensiones (altura x anchura x profundidad)

80 x 410 x 460 mm (3.1 x 16.1 x 18.1 in)

Código de pedido

40736000

Cantidad por paquete SAP

1

Aprobación y aplicación

Numerador - Paquetes por caja exterior

1

Código de protección de entrada

IP65 [ Protección frente a la

Material SAP

910500465542

penetración de polvo, protección

Peso neto (pieza) SAP

7,900 kg

Material óptico
Material cubierta óptica/lente

frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico

IK07 [ IK07]

Rendimiento inicial (conforme con IEC)
Flujo lumínico inicial
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Datos sujetos a cambios

GentleSpace Gen3

Plano de dimensiones

GentleSpace gen3 BY480P-BY483P

Datos fotométricos
BY480P PSD 1 xLED170S/840 WB

BY480P PSD 1 xLED170S/840 WB
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m
Lore

GentleSpace Gen3

OR

BY480P, BY481P
BY480X ACW, BY481X ACW

18

indoor

Suspension set

Mounting bracket (BR)

220 V
240 V

50 Hz
60 Hz

BY480P LED130S
BY480P LED170S
BY481P LED250S
BY481P LED350S
BY480P LED130S HE
BY480P LED170S HE
BY481P LED250S HE
BY481P LED350S HE
BY480P LED170S BR
BY481P LED250S BR
BY481P LED250S ELXX
BY481P LED350S ELXX BR
BY480P LED170S PC
BY481P LED250S PC
BY480X LED130S ACW
BY480X LED170S ACW
BY481X LED250S ACW
BY481X LED350S ACW

BY480P

LIFE
L80
100 khrs

W

kg

IK

84
120
160
230
75
98
144
205
120
160
160
230
120
160
84
120
160
230

7.9
8
12
12
7.9
8
12
12
8.5
12.9
12.5
13.4
7.2
11
8.4
8.5
12.5
12.5

IK07
IK07
IK07
IK07
IK07
IK07
IK07
IK07
IK07
IK07
IK07
IK07
IK08
IK08
IK02
IK02
IK02
IK02

GLOW
WIRE

650 °C

max

GreenWarehouse

min

45°C
45°C
45°C
45°C
45°C
45°C
45°C
45°C
45°C
45°C
25°C
25°C
45°C
45°C
45°C
45°C
45°C
45°C

-30°C
-30°C
-30°C
-30°C
-30°C
-30°C
-30°C
-30°C
-30°C
-30°C
0°C
0°C
-30°C
-30°C
-30°C
-30°C
-30°C
-30°C

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
17,5 cm
20 cm
NA
20 cm
NA
NA
NA
NA
NA
NA

410

104

60

460

IP65

Dimensions are in mm

490

110

600

64

BY481P

Dimensions are in mm
444 3160 21866
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Printed in Hungary
Data subject to change without notice
Keep for future reference:
www. lighting philips.com

460

530

114

BY480X

121

BY481X

Dimensions are in mm

490

712

Dimensions are in mm

SMT (Standard suspension set)

min 75 mm

3
4
1

2

1
2

Press button on Express
fastener to release
Slide Express fastener up
or down on cable to adjust
height or release



5

max60

o

Prefer 900

A

Make sure the load is supported
Distance between the hooks
BY480P
BY481P
A [mm]
225
240

Connect the luminaire to the suspension set

Max. suspension length: 4m

2/9

BR (Mounting bracket set)
Mounting bracket set content

x1

x2

x2

x2

x2

1

2

3

4



4
13
16Nm
tightering torgue
for all Mounting Bracket screws
in standard applications

ma

x 4
5°

222

O

15
O

O

R

5

BY480P

10

3

10

4 1 2

38,5

24

72

426

115,5

252

24

10
O

15
O

O

R

5

BY481P

10

Dimensions are in mm

38,5
72
115,5

503

Dimensions are in mm
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Standard version (PSD)

L

N

3
4

D2

4

Emergency lighting
version (ELxx)
D2

D1

SWL

1

1

Click!

D1

GreenWarehouse version
(ACW)

L

N

3

L

N

Click!

2

2
SWN

Tightening torque
4+1 Nm

!
Click!

26

8

N
L

+

-

10 mm<Ø<14 mm

5

Connect to the luminaire



Adjustable Beam Optic (NBA)
Remove protection cap

1
Beam adjustment

NB

WB

8

Beam adjustment
Arrow on the knob
from the top

Window on the glass
from the bottom

2

4/9

MB

Tightening torque
1 Nm

Mount the protection cap

!
Protection cap must be tightened
with proper torque to avoid loosing
IP protection

3

!

Luminaire type
LED130S/865 NB
LED130S/865 XNB
LED130S/865 HRO
LED170S/840 NB
LED170S/840 XNB
LED170S/865 NB
LED170S/865 XNB
LED170S/865 HRO
LED250S/865 NB
LED250S/865 XNB
LED250S/865 HRO
LED350S/840 NB
LED350S/840 XNB
LED350S/865 NB
LED350S/865 XNB
LED350S/865 HRO

The following versions of the luminaires should be positioned so that
prolonged staring into the luminaire at a distance closer than the indicated
value in the table is not expected!

Distance(m)
6.5
10.2
6.1
6
8.9
7.8
11.8
7.4
9.9
14.4
8.8
8.4
12.8
11.3
16.5
9.9

Aisle orientation for High Rack Optic (HRO)

Inrush current
LED130S,
LED250S, LED170S

I mains (A)
I max

max/2
I nom.
Tref

Time (us)

Imax (A)
Tref (µs)
MCB
B-10 A
B-16 A
C-10 A
C-16 A

LED350S

Electrical characteristics
5,1
15,3
2300
61
No. of luminaires max.
8
5
12
8
12
8
13
20

!

ATTENTION

OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING

ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES

The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE regulations or the national requirements.
The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person
During the installation or maintaining the luminaire please use gloves to avoid spots on the cover
To remove dirt spots use the following:
- Dust: use micro fiber cloths
- Fingerprints, etc. : use a cleaner for with antistatic properties.
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7/9
4/6

8/9
5/6

6/6
9/9

Silent
Led
THIN LINE
Especificaciones/

X
PRILU
n by Spain
Desig
e in
d
a
m

INICIO

Tensión (V)/

220V-240 ac

Frecuencia (Hz)/

50-60Hz

Intensidad (mA)/

Hasta 390mA

Factor de potencia/

-

Aislamiento eléctrico/

CI

Índice de estanqueidad/

IP20

Resistencia al impacto/

-

UGR/

<19

Temp. de funcionamiento/

-5ºC~+35 ºC

Flujo luminoso (lm)/

Hasta 6.929lm

Temperatura de color/

4.000K

Índice reproducción cromática/ >80

INTERMEDIO

FIN

Número de Led/

36/72/90/144/180

Vida útil/

L70>50.000h

Color/

Blanco

Cubre módulos/

PC-T: Policarbonato
Transparente

Cuerpo/

FE: Acero

Reflector/

AL: Aluminio

Posición de montaje/

Emppotrar

Modelo/

1

Dimensiones/

Corte/

Peso/

1x13W
INICIO/FIN

577 x 113x 105mm

570 x 100mm

-

2x11W
INICIO/FIN

577 x 167 x 105mm

570 x 155mm

-

1X22/1x26W/1X30
INICIO/FIN

1.157 x 113x 105mm

1.150 x 100mm

-

2X22/2X26W
INICIO/FIN

1.157 x 167 x 105mm

1.150 x 155mm

-

1x28W
INICIO/FIN

1.448 x 113x 105mm

1.440 x 100mm

-

2x28/2X37W
INICIO/FIN

1.448 x 167 x 105mm

1.440 x 155mm

-

1x22W/ x26W/ 1x30W
1.122 x 113 x 105mm
INITERMEDIO

1.122 x 100mm

-

2x22W/ 2x26W
INITERMEDIO

1.122 x 167 x 105mm

1.122 x 155mm

-

1 x 28W
INITERMEDIO

1.403 x 113 x 105mm

1.403 x 100mm

-

2x28W/ 2x37W
INITERMEDIO

1.403 x 167 x 105mm

1.403 x 155mm

-

Silent
Led
THIN LINE
Modelo

INICIO
Referencias/

LUM.

(X-Y-Z)

206426

1 x 13W

15W

350mA

1.641lm

1.362lm

3.000K

36

577 x 113x 105mm

206433

1 x 13W

15W

350mA

1.710lm

1.419lm

4.000K

36

577 x 113x 105mm

206471

2 x 11W

24W

300mA

2.880lm

2.073lm

3.000K

72

577 x 167 x 105mm

206488

2 x 11W

24W

300mA

3.000lm

2.160lm

4.000K

72

577 x 167 x 105mm

206457

1 x 22W

24W

300mA

2.880lm

2.390lm

3.000K

72

1.157 x 113x 105mm

206464

1 x 22W

24W

300mA

3.000lm

2.490lm

4.000K

72

1.157 x 113x 105mm

204293

1 x 26W

28W

350mA

3.282lm

2.724lm

3.000K

72

1.157 x 113x 105mm

204309

1 x 26W

28W

350mA

3.420lm

2.839lm

4.000K

72

1.157 x 113x 105mm

204316

1 x 30W

32W

390mA

3.696lm

3.068lm

3.000K

72

1.157 x 113x 105mm

204323

1 x 30W

32W

390mA

3.850lm

3.196lm

4.000K

72

1.157 x 113x 105mm

204347

2 x 22W

46W

300mA

5.760lm

4.147lm

3.000K

144

1.157 x 167 x 105mm

204354

2 x 22W

46W

300mA

6.000lm

4.319lm

4.000K

144

1.157 x 167 x 105mm

204361

2 x 26W

54W

350mA

6.564lm

4.725lm

3.000K

144

1.157 x 167 x 105mm

208048

2 x 26W

54W

350mA

6.840lm

4.924lm

4.000K

144

1.157 x 167 x 105mm

208055

1 x 28W

30W

300mA

3.600lm

2.988lm

3.000K

90

1.448 x 113x 105mm

204392

1 x 28W

30W

300mA

3.750lm

3.113lm

4.000K

90

1.448 x 113x 105mm

208079

2 x 28W

57W

300mA

7.200lm

5.183lm

3.000K

180

1.448 x 167 x 105mm

208086

2 x 28W

57W

300mA

7.500lm

5.399lm

4.000K

180

1.448 x 167 x 105mm

208109

2 x 37W

76W

390mA

9.240lm

6.652lm

3.000K

180

1.448 x 167 x 105mm

208093

2 x 37W

76W

390mA

9.625lm

6.929lm

4.000K

180

1.448 x 167 x 105mm

Dimensiones/

Z

2x

Z

1x

Y

Y

X

2

LED

LUM.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

LED

Silent
Led
THIN LINE
Modelo

INTERMEDIO
Referencias/

LUM.

(X-Y-Z)

208116

1 x 22W

24W

300mA

2.880lm

2.390lm

3.000K

72

1.122 x 113 x 105mm

208123

1 x 22W

24W

300mA

3.000lm

2.490lm

4.000K

72

1.122 x 113 x 105mm

204477

1 x 26W

28W

350mA

3.282lm

2.724lm

3.000K

72

1.122 x 113 x 105mm

204484

1 x 26W

28W

350mA

3.420lm

2.839lm

4.000K

72

1.122 x 113 x 105mm

204491

1 x 30W

32W

390mA

3.696lm

3.068lm

3.000K

72

1.122 x 113 x 105mm

204507

1 x 30W

32W

390mA

3.850lm

3.196lm

4.000K

72

1.122 x 113 x 105mm

204514

2 x 22W

46W

300mA

5.760lm

4.147lm

3.000K

144

1.122 x 167 x 105mm

204521

2 x 22W

46W

300mA

6.000lm

4.319lm

4.000K

144

1.122 x 167 x 105mm

204538

2 x 26W

54W

350mA

6.564lm

4.725lm

3.000K

144

1.122 x 167 x 105mm

204545

2 x 26W

54W

350mA

6.840lm

4.924lm

4.000K

144

1.122 x 167 x 105mm

204552

1 x 28W

30W

300mA

3.600lm

2.988lm

3.000K

90

1.403 x 113 x 105mm

204569

1 x 28W

30W

300mA

3.750lm

3.113lm

4.000K

90

1.403 x 113 x 105mm

204576

2 x 28W

57W

300mA

7.200lm

5.183lm

3.000K

180

1.403 x 167 x 105mm

204583

2 x 28W

57W

300mA

7.500lm

5.399lm

4.000K

180

1.403 x 167 x 105mm

204606

2 x 37W

76W

390mA

9.240lm

6.652lm

3.000K

180

1.403 x 167 x 105mm

204613

2 x 37W

76W

390mA

9.625lm

6.929lm

4.000K

180

1.403 x 167 x 105mm

Dimensiones/

Z

2x
Z

1x

Y

Y

X

3

LED

LUM.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

LED

Silent
Led
THIN LINE
Modelo

FIN
Referencias/

LUM.

(X-Y-Z)

211208

1 x 13W

15W

350mA

1.641lm

1.362lm

3.000K

36

577 x 113 x 105mm

211215

1 x 13W

15W

350mA

1.710lm

1.419lm

4.000K

36

577 x 113 x 105mm

211222

2 x 11W

24W

300mA

2.880lm

2.073lm

3.000K

72

577 x 167 x 105mm

211239

2 x 11W

24W

300mA

3.000lm

2.160lm

4.000K

72

577 x 167 x 105mm

211246

1 x 22W

24W

300mA

2.880lm

2.390lm

3.000K

72

1.157 x 113 x 105mm

211253

1 x 22W

24W

300mA

3.000lm

2.490lm

4.000K

72

1.157 x 113 x 105mm

211277

1 x 26W

28W

350mA

3.282lm

2.724lm

3.000K

72

1.157 x 113 x 105mm

211284

1 x 26W

28W

350mA

3.420lm

2.839lm

4.000K

72

1.157 x 113 x 105mm

211291

1 x 30W

32W

390mA

3.696lm

3.068lm

3.000K

72

1.157 x 113 x 105mm

211307

1 x 30W

32W

390mA

3.850lm

3.196lm

4.000K

72

1.157 x 113 x 105mm

211314

2 x 22W

46W

300mA

5.760lm

4.147lm

3.000K

144

1.157 x 167 x 105mm

211321

2 x 22W

46W

300mA

6.000lm

4.319lm

4.000K

144

1.157 x 167 x 105mm

211338

2 x 26W

54W

350mA

6.564lm

4.725lm

3.000K

144

1.157 x 167 x 105mm

211345

2 x 26W

54W

350mA

6.840lm

4.924lm

4.000K

144

1.157 x 167 x 105mm

211352

1 x 28W

30W

300mA

3.600lm

2.988lm

3.000K

90

1.448 x 113 x 105mm

372459

1 x 28W

30W

300mA

3.750lm

3.113lm

4.000K

90

1.448 x 113 x 105mm

211369

2 x 28W

57W

300mA

7.200lm

5.183lm

3.000K

180

1.448 x 167 x 105mm

211376

2 x 28W

57W

300mA

7.500lm

5.399lm

4.000K

180

1.448 x 167 x 105mm

211383

2 x 37W

76W

390mA

9.240lm

6.652lm

3.000K

180

1.448 x 167 x 105mm

211406

2 x 37W

76W

390mA

9.625lm

6.929lm

4.000K

180

1.448 x 167 x 105mm

Dimensiones/

Z

2x

Z

1x

Y

Y

X

4

LED

LUM.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

LED

Silent
Led
THIN LINE
Fotometría/

0º
15

200

320
240
160
80

0

0

º
30
0º

30
º

cd/klm

C0/180
C90/270

60
º

º
60

º
60

60
º

90º

90º

90º

100

30
º

15
0º

0º
12

0º
12

300

12
0º

180º

C0/180
C90/270

15
0º

90º

400

12
0º

180º

0º
15

º
30

0º

2x

cd/klm

Opal

Bajo pedido/

Temperatura de color/
5.000K

Difusor/

Configuración/

Difusor PMMA (Consultar medidas
de luminaria).

6.500K

Kit de emergencia (Alimentación
puntual de las luminarias que funcionen en modo de emergencia).

Montaje/

5

W

Inicio

Intermedio

Fin

m/máx

1x22W

1ud

56ud

1ud

65m

1x26W

1ud

51ud

1ud

59m

1x30W

1ud

47ud

1ud

55m

1x28W

1ud

45ud

1ud

66m

2x22W

1ud

39ud

1ud

46m

2x26W

1ud

35ud

1ud

41m

2x28W

1ud

31ud

1ud

46m

2x37W

1ud

27ud

1ud

40m

Nº máximo de luminarias permitidas para un punto de alimentación.

INICIO

INTERMEDIO

FIN

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO

Silent
Led
THIN LINE
Necesita driver DALI

Soluciones/

Pack
Bluetooth

Pack
Aulas

Descripción/

Descripción/

Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier
terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de
flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios.
Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para
unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida.
El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone.
Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado
automático en caso de ausencia.
Control independiente de dos lineas de luminarias regulables DALI y una tercera
linea ON-OFF.

Pack CTE
Descripción/
Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE.
Control independiente de dos lineas de luminarias regulables DALI con sensor
para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en
funcionamiento de manera sencilla.

Info/
Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con
esta luminaria consulte en los siguientes codigos BIDI o en la web
www.grupoprilux.com

6

Berlín AVANT
Especificaciones/

X
PRILU
n by Spain
Desig
e in
d
a
m

Tensión (V)/

230V ac

Frecuencia (Hz)/

50-60Hz

Intensidad (mA)/

Hasta 400mA

Factor de potencia/

Hasta 0,97

Aislamiento eléctrico/

CI

Índice de estanqueidad/

IP65

Resistencia al impacto/

IK08

Temp. de funcionamiento/

-20ºC~+35 ºC

Flujo luminoso (lm)/

Hasta 8.692lm

Temperatura de color/

3.000/4.000/5.000K

Índice reproducción cromática/ >80
Vida útil/

L70 B10>50.000h

Color/

Gris Claro

Difusor/

PC-O: Policarbonato opal

Cuerpo/

PC: Policarbonato

Posición de montaje/

Superficie

Modelo/

1

Dimensiones/

Peso/

1X-600mm/

660 x 85 x 88mm

-

2X-600mm/

660 x 125 x 88mm

-

1X-1.200mm/

1.270 x 85 x 88mm

-

2X-1.200mm/

1.270 x 125 x 88mm

2,1kg

1X-1.500mm

1.570 x 85 x 88mm

1,8kg

2X-1.500mm

1.570 x 125 x 88mm

2,6kg

Berlín AVANT
Referencias/

2

Cosφ

LUM.

LED

LUM

550420

1 x13W

15W

350mA

0,9

1.641lm

1.444lm

3.000K

24

660 x 85 x 88mm - 1x

550437

1 x13W

15W

350mA

0,9

1.710lm

1.505lm

4.000K

24

660 x 85 x 88mm - 1x

550444

1 x13W

15W

350mA

0,9

1.795lm

1.581lm

5.000K

24

660 x 85 x 88mm - 1x

550758

1 x 22W

24W

300mA

0,93

2.880lm

2.534lm

3.000K

48

1.270 x 85 x 88mm - 1x

550765

1 x 22W

24W

300mA

0,93

3.000lm

2.640lm

4.000K

48

1.270 x 85 x 88mm - 1x

550772

1 x 22W

24W

300mA

0,93

3.150lm

2.772lm

5.000K

48

1.270 x 85 x 88mm - 1x

550789

1 x 26W

28W

350mA

0,95

3.282lm

2.888lm

3.000K

48

1.270 x 85 x 88mm - 1x

550796

1 x 26W

28W

350mA

0,95

3.420lm

3.010lm

4.000K

48

1.270 x 85 x 88mm - 1x

550802

1 x 26W

28W

350mA

0,95

3.591lm

3.161lm

5.000K

48

1.270 x 85 x 88mm - 1x

550819

1 x 30W

32W

390mA

0,95

3.696lm

3.252lm

3.000K

48

1.270 x 85 x 88mm - 1x

550826

1 x 30W

32W

390mA

0,95

3.850lm

3.388lm

4.000K

48

1.270 x 85 x 88mm - 1x

550833

1 x 30W

32W

390mA

0,95

4.043lm

3.558lm

5.000K

48

1.270 x 85 x 88mm - 1x

550840

1 x 28W

30W

300mA

0,95

3.600lm

3.096lm

3.000K

60

1.570 x 85 x 88mm - 1x

550857

1 x 28W

30W

300mA

0,95

3.750lm

3.225lm

4.000K

60

1.570 x 85 x 88mm - 1x

550864

1 x 28W

30W

300mA

0,95

3.938lm

3.387lm

5.000K

60

1.570 x 85 x 88mm - 1x

550871

1 x 33W

35W

350mA

0,96

4.200lm

3.612lm

3.000K

60

1.570 x 85 x 88mm - 1x

550888

1 x 33W

35W

350mA

0,96

4.375lm

3.763lm

4.000K

60

1.570 x 85 x 88mm - 1x

550895

1 x 33W

35W

350mA

0,96

4.594lm

3.952lm

5.000K

60

1.570 x 85 x 88mm - 1x

550901

1 x 37W*

39W

390mA

0,96

4.619lm

3.973lm

3.000K

60

1.570 x 85 x 88mm - 1x

550918

1 x 37W*

39W

390mA

0,96

4.812lm

4.139lm

4.000K

60

1.570 x 85 x 88mm - 1x

550925

1 x 37W*

39W

390mA

0,96

5.053lm

4.346lm

5.000K

60

1.570 x 85 x 88mm - 1x

550574

2 x 11W

24W

300mA

0.94

2.800lm

2.534lm

3.000K

48

660 x 125 x 88mm - 2x

550581

2 x 11W

24W

300mA

0.94

3.000lm

2.640lm

4.000K

48

660 x 125 x 88mm - 2x

550598

2 x 11W

24W

300mA

0.94

3.150lm

2.772lm

5.000K

48

660 x 125 x 88mm - 2x

550604

2 x 22W

46W

300mA

0.96

5.760lm

5.069lm

3.000K

96

1.270 x 125 x 88mm - 2x

550611

2 x 22W

46W

300mA

0.96

6.000lm

5.280lm

4.000K

96

1.270 x 125 x 88mm - 2x

550628

2 x 22W

46W

300mA

0.96

6.300lm

5.554lm

5.000K

96

1.270 x 125 x 88mm - 2x

550635

2 x 26W

54W

350mA

0.97

6.564lm

5.776lm

3.000K

96

1.270 x 125 x 88mm - 2x

550642

2 x 26W

54W

350mA

0.97

6.840lm

6.019lm

4.000K

96

1.270 x 125 x 88mm - 2x

550659

2 x 26W

54W

350mA

0.97

7.182lm

6.320lm

5.000K

96

1.270 x 125 x 88mm - 2x

550666

2 x 30W

62W

400mA

0.98

7.392lm

6.504lm

3.000K

96

1.270 x 125 x 88mm - 2x

550673

2 x 30W

62W

400mA

0.98

7.700lm

6.776lm

4.000K

96

1.270 x 125 x 88mm - 2x

550680

2 x 30W

62W

400mA

0.98

8.086lm

7.116lm

5.000K

96

1.270 x 125 x 88mm - 2x

550697

2 x 28W

57W

300mA

0.97

7.200lm

6.192lm

3.000K

120

1.570 x 125 x 88mm - 2x

550703

2 x 28W

57W

300mA

0.97

7.500lm

6.450lm

4.000K

120

1.570 x 125 x 88mm - 2x

550710

2 x 28W

57W

300mA

0.97

7.875lm

6.773lm

5.000K

120

1.570 x 125 x 88mm - 2x

550727

2 x 37W*

76W

400mA

0.96

9.240lm

7.946lm

3.000K

120

1.570 x 125 x 88mm - 2x

550734

2 x 37W*

76W

400mA

0.96

9.625lm

8.278lm

4.000K

120

1.570 x 125 x 88mm - 2x

550741

2 x 37W*

76W

400mA

0.96

10.107lm

8.692lm

5.000K

120

1.570 x 125 x 88mm - 2x

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

LED

2x
88

1x

88

Berlín AVANT

85
2x

85

85

125

660mm (6 clips)

1x

85 660mm (6 clips)
125

85 1270mm (8 clips)
125

1270mm
(8clips)
clips)
660mm (6

1570mm
clips)
660mm (10
(6 clips)

1270mm

660mm
1270mm (8 clips)

2x
88

2x
88

88

1x

88

2x
88

1x

660mm (6 clips)

125

88

88

Dimensiones/

88

1x

125

1570mm
1270mm(10
(8 clips)
1570mm
clips)

1270mm (8 clips)

1570mm (10 clips)

1570mm (10 clips)

Fotometría/
1570mm (10 clips)
180º

0º
15

1600

15
0º

12
0º

0º
12

1200

C0/180
C90/270

800
400

90º

º
60

60
º

90º

0

30
º

º
30
0º

cd/klm

1200mm

Accesorios/

378369

INC. 6ud

Kit 6 clips plástico 600mm

378376

INC. 8ud

Kit 8 clips plástico 1.200mm

378406

INC. 10ud

Kit 10 clips plástico 1.500mm

Bajo pedido/
Temperatura de color/
6.500K

Regulación/
1-10V
(mod. 1.200mm/1.500mm)

3

Configuración/
Kit de emergencia 3h. (mod. 1x/2x
1.200mm/1.500mm)

Sensor/
Sensor de presencia y luminosidad
(mod. 1x/2x 1.200mm/1.500mm)

Berlín AVANT
Necesita driver DALI

Soluciones/

Pack
Bluetooth

Cora Industry

Descripción/

Descripción/

Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier
terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de
flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios.
Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para
unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida.
El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

El dispositivo CORA en sus tres versiones; INDUSTRY UNIT, INDUSTRY y CORA
INDUSTRY MASTER controla la iluminación de instalaciones nuevas o incluso ya
existentes gracias a una tecnología inalámbrica como es BLUETOOTH 5.0

Info/
Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con
esta luminaria consulte en los siguientes codigos BIDI o en la web
www.grupoprilux.com
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Solución industrial

Kentau
CL
Especificaciones/
Garantía

Hasta cinco años de
garantía

Aislamiento eléctrico/

CII

Tensión (V)/

180-250V ac

Frecuencia (Hz)/

50-60Hz

Factor de potencia/

>0,90

Temp. de funcionamiento/

-5ºC~+35ºC

Driver/

BLANCO

GRIS

1

Flujo luminoso (lm)/

Hasta 2.426lm

Temperatura de color/

3.000/ 4.000/ 5.000/ 6.500K

Índice reproducción cromática/ >80
Ángulo de apertura

120º

Vida útil/

50.000h

L70/

>50.000h

Regulación/

SI

Índice de estanqueidad/

-

IP luminaria
Índice de estanqueidad
IP instalado
Índice de estanqueidad

IP20
IP40

Resistencia al impacto/

-

Color/

-

Difusor/

PC-O: Policarbonato opal

Cuerpo/

AL: Aluminio

Dimensiones/

-

Orientación/

-

Corte/

-

Posición de montaje

Luminaria de empotrar

Unidad de Embalaje

-

Kentau
CL
Referencias/

527293

20W

2.249lm

4 4.000K

Bl Blanco

Ø225 x 30mm

Ø200-210mm

20

527309

14W

1.596lm

4 4.000K

Bl Blanco

Ø175 x 30mm

Ø150-155mm

20

543071

20W

2.249lm

4 4.000K

Bl Blanco

Ø225 x 30mm

Ø200-210mm

CTOUCH

20

543088

14W

1.596lm

4 4.000K

Bl Blanco

Ø175 x 30mm

Ø150-155mm

CTOUCH

20

532143

20W

2.249lm

4 4.000K

Bl Blanco

Ø225 x 30mm

Ø200-210mm

1-10V

20

532150

14W

1.596lm

4 4.000K

Bl Blanco

Ø175 x 30mm

Ø150-155mm

1-10V

20

532167

9W

954lm

4 4.000K

Bl Blanco

Ø150 x 30mm

Ø125-130mm

1-10V

40

532174

6W

572lm

4 4.000K

Bl Blanco

Ø125 x 30mm

Ø100-110mm

1-10V

40

381413

20W

2.173lm

3 3.000K

Gr RAL 9006

Ø225 x 30mm

Ø200-210mm

NO

20

381420

20W

2.249lm

4 4.000K

Gr RAL 9006

Ø225 x 30mm

Ø200-210mm

NO

20

381437

20W

2.173lm

3 3.000K

Bl Blanco

Ø225 x 30mm

Ø200-210mm

NO

20

381444

20W

2.249lm

4 4.000K

Bl Blanco

Ø225 x 30mm

Ø200-210mm

NO

20

408202

20W

2.392lm

5 5.000K

Bl Blanco

Ø225 x 30mm

Ø200-210mm

NO

20

408219

20W

2.426lm

6,5 6.500K

Bl Blanco

Ø225 x 30mm

Ø200-210mm

NO

20

381468

14W

1.516lm

3 3.000K

Gr RAL 9006

Ø175 x 30mm

Ø150-155mm

NO

20

381451

14W

1.596lm

4 4.000K

Gr RAL 9006

Ø175 x 30mm

Ø150-155mm

NO

20

381482

14W

1.516lm

3 3.000K

Bl Blanco

Ø175 x 30mm

Ø150-155mm

NO

20

381475

14W

1.596lm

4 4.000K

Bl Blanco

Ø175 x 30mm

Ø150-155mm

NO

20

381505

9W

906lm

3 3.000K

Gr RAL 9006

Ø150 x 30mm

Ø125-130mm

NO

40

381499

9W

954lm

4 4.000K

Gr RAL 9006

Ø150 x 30mm

Ø125-130mm

NO

40

381529

9W

906lm

3 3.000K

Bl Blanco

Ø150 x 30mm

Ø125-130mm

NO

40

381512

9W

954lm

4 4.000K

Bl Blanco

Ø150 x 30mm

Ø125-130mm

NO

40

381543

6W

543lm

3 3.000K

Gr RAL 9006

Ø125 x 30mm

Ø100-110mm

NO

40

381536

6W

572lm

4 4.000K

Gr RAL 9006

Ø125 x 30mm

Ø100-110mm

NO

40

381567

6W

543lm

3 3.000K

Bl Blanco

Ø125 x 30mm

Ø100-110mm

NO

40

381550

6W

572lm

4 4.000K

Bl Blanco

Ø125 x 30mm

Ø100-110mm

NO

40

ØX

Y

Dimensiones/
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(X-Y)

Kentau
CL
Fotometría/
180º

0º
15

560

15
0º

12
0º

0º
12

420

C0/180
C90/270

280
140

90º

º
60

60
º

90º

0

30
º

º
30
0º

cd/klm

9W

Accesorios/

387590

20W

Gr RAL 9006

507325

20W

387583

20W

Bl Blanco

507332

14W

387576

14W

Gr RAL 9006

543118

20W

CTOUCH

387569

14W

Bl Blanco

543125

14W

CTOUCH

387552

9W

Gr RAL 9006

532181

20W

1-10V

387545

9W

Bl Blanco

532198

14W

1-10V

532204

9W

1-10V

532211

6W

1-10V

Posición de montaje

Accesorio de superficie

Bajo pedido/
Regulación/
1-10V

3

Configuración/
Kit de emergencia 2h (Excepto
superficie)

Kentau
CL
Tecnologías/

CELLTECH/
La tecnología CELLTECH es un sistema revolucionario de alimentación de
luminarias que permite la extracción y el intercambio de drivers que facilita
y simplifica la instalación y montaje de luminarias.
Los driver CELLTECH están disponibles sin regulación y con regulación 1-10V
y C-TOUCH.
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Kentau
CL
Soluciones/

Pack
Bluetooth

Was Indoor

White Adaptative System

Descripción/

Descripción/

La solución WAS INDOOR está especialmente orientada a hospitales, residencias geriátricas, centros de wellness, aulas, despachos en los que aumenta el
bienestar del usuario. En centros de trabajo la iluminación circadiana se aplica
para mejorar las condiciones visuales, la comodidad y el rendimiento de los
trabajadores, lo que afecta de manera directa a su productividad, lo cual
repercute de manera muy positiva al desarrollo de la empresa.

Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier
terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de
flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios.
Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para
unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida.
El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

Aviso/

Aviso/

Necesita driver DALI

Necesita driver CTOUCH
Necesita driver DALI

Pack
aulas/
despachos

5

Pack CTE

Descripción/

Descripción/

Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone.
Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado
automático en caso de ausencia.
Control independiente de dos lineas de luminarias regulables DALI y una tercera
linea ON-OFF.

Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE.
Control independiente de dos lineas de luminarias regulables DALI con sensor
para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en
funcionamiento de manera sencilla.

Aviso/

Aviso/

Necesita driver DALI

Necesita driver DALI

Tribola
25W/35W
Especificaciones/
Tensión (V)/

100-240V

Frecuencia (Hz)/

50-60Hz

Intensidad (mA)/

Hasta 1.030mA

Factor de potencia/

0,90

Aislamiento eléctrico/

CII

Índice de estanqueidad
(cuerpo)/
Índice de estanqueidad
(driver)/

IP65
IP20

Resistencia al impacto/

IK07

Temp. de funcionamiento/

-5ºC~+35 ºC

Ángulo de apertura

60º

Flujo luminoso (lm)/

Hasta 3.099lm

Temperatura de color/

3.000/4.000K

Índice reproducción cromática/ >80
Vida útil/

-

Color/

Blanco

Cuerpo/

AL: Aluminio

Reflector

AL-AN: Aluminio
Anodizado

Difusor

VT-T: Vidrio Templado
transparente

Posición de montaje/

Empotrar

Modelo/
25W/35W

1

Dimensiones/
Ø220x85 mm

Corte/
Ø160mm

Peso/
-

Tribola
25W/35W
Referencias/

LED

LED

LUM.

LUM

233293*

25W

29W

670mA

2.866lm

2.295lm

3.000K

233309*

25W

29W

670mA

3.049lm

2.442lm

4.000K

233279

35W

42W

1.030mA

3.638lm

2.913lm

3.000K

233286

35W

42W

1.030mA

3.871lm

3.099lm

4.000K

Dimensiones/

85

Ø135

Ø220

Ø220

Fotometría/

800

15
0º

12
0º

0º
12

600

C0/180
C90/270

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

180º

0º
15

400
200

90º

º
60

60
º

90º

0

30
º

º
30
0º

cd/klm

35W

Bajo pedido/

Regulación/
1-10V

Configuración/
Kit de emergencia 1h

Información/
*UGR <19 con R(%):70/70/30, S(m2)<36 y h(m)≥2,8.

2

*Hasta fin de existencias/* Until end of stock/* Jusqu’à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

Tribola
25W/35W
Necesita driver DALI

Soluciones/

Pack
Bluetooth

Pack CTE

Descripción/

Descripción/

Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier
terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de
flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios.
Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para
unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida.
El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE.
Control independiente de dos lineas de luminarias regulables DALI con sensor
para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en
funcionamiento de manera sencilla.

Info/
Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con
esta luminaria consulte en los siguientes codigos BIDI o en la web
www.grupoprilux.com
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Tribola
8W
Especificaciones/
Tensión (V)/

100-240V

Frecuencia (Hz)/

50-60Hz

Intensidad (mA)/

670mA

Factor de potencia/

0,90

Aislamiento eléctrico/

CII

Índice de estanqueidad
(cuerpo)/
Índice de estanqueidad
(driver)/

IP65
IP20

Resistencia al impacto/

IK07

Temp. de funcionamiento/

-5ºC~+35 ºC

Ángulo de apertura

45º

Flujo luminoso (lm)/

Hasta 703lm

Temperatura de color/

3.000/4.000K

Índice reproducción cromática/ >80
Vida útil/

-

Color/

Blanco/Niquel

Cuerpo/

AL: Aluminio

Reflector

AL-AN: Aluminio
Anodizado

Difusor

VT-T: Vidrio Templado
transparente

Posición de montaje/

Empotrar

Modelo/
8W

1

Dimensiones/
1195x295 mm

Corte/
Ø75mm

Peso/
-

Tribola
8W
Referencias/

LED

LUM.

LED

LUM

234054

8W

9W

834lm

667lm

3.000K

BL

234061

8W

9W

879lm

703lm

4.000K

BL

234078

8W

9W

834lm

667lm

3.000K

NI

234085

8W

9W

879lm

703lm

4.000K

NI

Ø84

60

Dimensiones/

Bajo pedido/

1-10V

2

Configuración/
Kit de emergencia 1h

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Regulación/

Tribola
8W
Necesita driver DALI

Soluciones/

Pack
Bluetooth

Pack CTE

Descripción/

Descripción/

Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier
terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de
flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios.
Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para
unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida.
El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE.
Control independiente de dos lineas de luminarias regulables DALI con sensor
para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en
funcionamiento de manera sencilla.

Info/
Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con
esta luminaria consulte en los siguientes codigos BIDI o en la web
www.grupoprilux.com

3

Anzio
Especificaciones/
Aislamiento eléctrico/

CII

Tensión (V)/

220-240V ac

Frecuencia (Hz)/

50-60Hz

Factor de potencia/

>0,90

Temp. de funcionamiento/

-10ºC~+35ºC

Flujo luminoso (lm)/

Hasta 1.728lm

Temperatura de color/

3.000/ 4.000K

Índice reproducción cromática/ >80

1

Ángulo de apertura

124º

Vida útil/

25.000h

L70/

>25.000h

Índice de estanqueidad/

IP65

Resistencia al impacto/

IK08

Color/

Blanco/ Negro

Difusor/

PC-O: Policarbonato opal

Cuerpo/

PC: Policarbonato

Dimensiones/

Ø221 x 72mm

Carga estática/

-

Orientación/

-

Corte/

-

Posición de montaje

Luminaria de superficie

Unidad de Embalaje

10

Anzio
Referencias/

378024

20W

1.728lm

4 4.000K

Bl Blanco

Ø221 x 72mm

378031

20W

1.728lm

4 4.000K

N Negro

Ø221 x 72mm

Ø221

Dimensiones/

Ø221

Fotometría/

180º

0º
15

240

15
0º

12
0º

0º
12

180

C0/180
C90/270

120
60

90º

º
60

60
º

90º

0

30
º

º
30
0º

20W

2

cd/klm

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]
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theRonda S360-100 DE WH
Referencia: 2080560

Detectores de presencia y de movimientos
Detectores interior

Descripción del funcionamiento
- Detector de presencia por infrarrojos pasivo para montaje en el techo
- Zona de detección redonda de 360, hasta Ø 9 m (64 m2)
- 1 canal luz
- Medición de la mezcla de luz, apto para lámparas fluorescentes (FL/
PL/ESL), halógenas/incandescentes y LED
- Valor de conexión de luminosidad regulable (Preajuste 300 lx), función
de aprendizaje, con mando a distancia
- Retraso al encendido y tiempo de ejecución (Preajuste 10 min)
ajustables con mando a distancia
- Funcionamiento de prueba para comprobar la función y la zona de
detección
- Función de impulsos
- Mando a distancia de usuario, mando a distancia (opcional)

Datos técnicos
theRonda S360-100 DE WH
Alimentación
Frecuencia
Altura de montaje
Altura mínima
Tipo de montaje
Color
Salida de conmutación

230 V CA
50 Hz

theRonda S360-100 DE WH
Tiempo de retardo al apagado Luz
Lámparas

2–4m
> 1,7 m
Montaje en techo
Blanco
Luz

Carga de lámparas incand./
halógenas
Corriente de conexión

10 s - 60 min
Lámparas incandescentes/
halógenas, Lámparas fluorescentes,
Lámparas fluorescentes compactas
de bajo consumo, LEDs
2300 W
max. 400 A / 200 µs

Clase de medición de luz

Medición de luz mezcla

Lámpara LED < 2 W

25 W

Rango de regulación de la
luminosidad

30 – 3000 lx

Lámpara LED 2-8 W

250 W

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/2080560
Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos
debido al gran número de productos disponibles.
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theRonda S360-100 DE WH
Referencia: 2080560

Datos técnicos
theRonda S360-100 DE WH
Lámpara LED > 8 W
Tipo de conexión
Sección transversal del cable máx.

250 W
Bornas de tornillos
max. 2 x 2,5 mm²

theRonda S360-100 DE WH
Zona de detección

50 m² (ø 8 m | 360°)

Temperatura ambiente
Grado de protección

-15°C ... 50°C
IP 54 (cuando esta instalado)

Esquemas de conexiones

Zona de detecciónn para aplicaciones de planificación
Altura de montaje (A)

En posición sentada (S)

Movimiento transversal (T)

Movimiento radial (R)

2m

5 m² | 2,5 m

38 m² | 7 m

5 m² | 2,5 m

2,5 m

7 m² | 3 m

38 m² | 7 m

7 m² | 3 m

3m

13 m² | 4 m

50 m² | 8 m

13 m² | 4 m

3,5 m

50 m² | 8 m

13 m² | 4 m

4m

64 m² | 9 m

13 m² | 4 m

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/2080560
Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos
debido al gran número de productos disponibles.
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theRonda S360-100 DE WH
Referencia: 2080560

Zona de detección según Sensnorm IEC 63180
Altura de montaje (A)

Movimiento transversal (T)

Movimiento radial (R)

En posición sentada (S)

2,5 m

28 m² | 6 m

28 m² | 6 m

20 m² | 5 m

4m

95 m² | 11 m

79 m² | 10 m

theSenda S
Referencia: 9070911

theSenda B
Referencia: 9070985

Dimensiones

Accesorios
theSenda P
Referencia: 9070910

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/2080560
Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos
debido al gran número de productos disponibles.

Cover 85 GR
Referencia: 9070594
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theRonda P360-100 M UP WH
Referencia: 2080020

Detectores de presencia y de movimientos
Detectores interior

Descripción del funcionamiento
- Detector de presencia por infrarrojos pasivo para montaje en el techo
- Zona de detección redonda de 360, hasta Ø 24 m (452 m2)
- Control automático en función de la presencia y la luminosidad para
iluminación
- Medición de la mezcla de luz, apto para lámparas fluorescentes (FL/
PL/ESL), halógenas/incandescentes y LED
- Canal A Luz: relé, 230V
- Funcionamiento totalmente automático o semiautomático conmutable
- Valor de conexión de luminosidad regulable, función de aprendizaje
- Reducción del tiempo de retardo en caso de presencia breve (presencia
de corta duración)
- Posibilidad de conexión de pulsador o interruptor para la conexión
manual con detección automática pulsador/interruptor
- Función de impulsos para un interruptor temporizador de escalera
- Retraso al encendido y tiempo de ejecución ajustables
- Posibilidad de restringir la zona de detección con los segmentos
- Disponibilidad inmediata gracias al ajuste previo de fábrica
- Funcionamiento de prueba para comprobar la función y la zona de
detección
- Ampliación de la zona de detección mediante conexión Maestro/
Esclavo o Maestro/Maestro, posibilidad de conexión en paralelo de un
máximo de 10 detectores
- Montaje en techo en caja UP
- Posibilidad de montaje en el techo con bastidor AP
- Mando a distancia de usuario theSenda S, mando a distancia SendoPro
(opcional)

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/2080020
Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos
debido al gran número de productos disponibles.
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theRonda P360-100 M UP WH
Referencia: 2080020

Datos técnicos
theRonda P360-100 M UP WH
Alimentación
Frecuencia
Altura de montaje
Altura max.
Altura mínima
Tipo de montaje
Color
Salida de conmutación

110 – 230 V CA

theRonda P360-100 M UP WH
Lámparas

50 – 60 Hz
2 – 10 m
15 m
> 1,7 m
Montaje en el techo
Blanco

Carga de lámparas incand./
halógenas

Lámparas incandescentes/
halógenas, Lámparas fluorescentes,
Lámparas fluorescentes compactas
de bajo consumo, LEDs
2300 W

Lámparas fluorescentes/compactas

1150 VA (cos φ = 0,5)

Corriente de conexión

max. 800 A / 200 µs

Luz

Lámpara LED < 2 W

60 W

~0,15 W

Lámpara LED 2-8 W

600 W

Clase de medición de luz

Medición de luz mezcla

Lámpara LED > 8 W

Rango de regulación de la
luminosidad

30 – 3000 lx

Tiempo de retardo al apagado Luz

10 s - 60 min

Consumo en espera

Tipo de conexión
Sección transversal del cable máx.
Gran caja empotrada
Zona de detección

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/2080020
Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos
debido al gran número de productos disponibles.

600 W
Bornas de tornillos
max. 2 x 2,5 mm²
Ø 55 mm (NIS, PMI)
452 m² (ø 24 m | 360°)
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theRonda P360-100 M UP WH
Referencia: 2080020

Datos técnicos
theRonda P360-100 M UP WH
Temperatura ambiente
Grado de protección

-15°C ... 50°C
IP 54 (cuando esta instalado)

Esquemas de conexiones

Zona de detecciónn para aplicaciones de planificación
Altura de montaje (A)

En posición sentada (S)

Movimiento transversal (T)

2m

16 m² | 4,5 m

380 m² | 22 m

2,5 m

24 m² | 5,5 m

415 m² | 23 m

3m

28 m² | 6 m

452 m² | 24 m

3,5 m

38 m² | 7 m

452 m² | 24 m

6m

452 m² | 24 m

10 m

491 m² | 25 m

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/2080020
Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos
debido al gran número de productos disponibles.
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theRonda P360-100 M UP WH
Referencia: 2080020

Zona de detecciónn para aplicaciones de planificación

Zona de detección según Sensnorm IEC 63180
Altura de montaje (A)

Movimiento transversal (T)

Movimiento radial (R)

En posición sentada (S)

2,5 m

434 m² | 23,5 m

55 m² | 8,4 m

50 m² | 8 m

10 m

707 m² | 30 m

79 m² | 10 m

15 m

616 m² | 28 m

141 m² | 13,4 m

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/2080020
Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos
debido al gran número de productos disponibles.
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theRonda P360-100 M UP WH
Referencia: 2080020

Dimensiones

Accesorios
theSenda P
Referencia: 9070910

theSenda S
Referencia: 9070911

Caja para el montaje en el techo
73A
Referencia: 9070917

Tapa 110A WH
Referencia: 9070912

Segmentos limitación de zona
Referencia: 9070921

Carcasa de protección, QuickSafe
Referencia: 9070531

theSenda B
Referencia: 9070985

Cover 110 GR
Referencia: 9070591

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/2080020
Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos
debido al gran número de productos disponibles.
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theRonda P360-100 M UP WH
Referencia: 2080020

Accesorios
Caja para el montaje en el techo
68A
Referencia: 9070992

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/2080020
Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos
debido al gran número de productos disponibles.
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theMova S360-100 DE WH
Referencia: 1030560

Detectores de presencia y de movimientos
Detectores interior

Descripción del funcionamiento
- Detector de movimiento por infrarrojos pasivo para montaje en el techo
- Zona de detección redonda de 360, hasta Ø 8 m (64 m2)
- 1 canal luz
- Medición de la mezcla de luz, apto para lámparas fluorescentes (FL/
PL/ESL), halógenas/incandescentes y LED
- Valor de conexión de luminosidad regulable (Preajuste 300 lx), función
de aprendizaje, con mando a distancia
- Retraso al encendido y tiempo de ejecución (Preajuste 10 min)
ajustables con mando a distancia
- Funcionamiento de prueba para comprobar la función y la zona de
detección
- Función de impulsos
- Mando a distancia de usuario, mando a distancia (opcional)

Datos técnicos
theMova S360-100 DE WH
Alimentación
Frecuencia
Altura de montaje
Tipo de montaje
Color
Salida de conmutación
Consumo en espera

230 V CA
50 Hz
2–4m

theMova S360-100 DE WH
Tiempo de retardo al apagado Luz
Tipo de contacto Luz
Lámparas

Montaje en el techo
Blanco
Luz
~0,5 W

Clase de medición de luz

Medición de luz mezcla

Rango de regulación de la
luminosidad

30 – 3000 lx

Carga de lámparas incand./
halógenas

10 s - 60 min
Relé 230 V/10 A µ-contacto
Lámparas incandescentes/
halógenas, Lámparas fluorescentes,
Lámparas fluorescentes compactas
de bajo consumo, LEDs
2300 W

Lámparas fluorescentes/compactas

1150 VA (cos φ = 0,5)

Corriente de conexión

max. 400 A / 200 µs

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/1030560
Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos
debido al gran número de productos disponibles.
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theMova S360-100 DE WH
Referencia: 1030560

Datos técnicos
theMova S360-100 DE WH

theMova S360-100 DE WH

Lámpara LED < 2 W

25 W

Zona de detección

Lámpara LED 2-8 W

250 W

Temperatura ambiente

Lámpara LED > 8 W

250 W

Grado de protección

Tipo de conexión

50 m² (ø 8 m | 360°)
-15°C ... 50°C
IP 54 (cuando esta instalado)

Bornes de conexión

Esquemas de conexiones

Zona de detecciónn para aplicaciones de planificación
Altura de montaje (A)

Movimiento radial (R)

Movimiento transversal (t)

2m

5 m² | 2,5 m

38 m² | 7 m

2,5 m

7 m² | 3 m

38 m² | 7 m

3m

13 m² | 4 m

50 m² | 8 m

3,5 m

13 m² | 4 m

50 m² | 8 m

4m

13 m² | 4 m

64 m² | 9 m

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/1030560
Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos
debido al gran número de productos disponibles.
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theMova S360-100 DE WH
Referencia: 1030560

Dimensiones

Accesorios
theSenda P
Referencia: 9070910

theSenda S
Referencia: 9070911

theSenda B
Referencia: 9070985

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/1030560
Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos
debido al gran número de productos disponibles.

Cover 85 GR
Referencia: 9070594
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Lighting

GentleSpace Gen3
BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI
New Highbay - 840 blanco neutro - Unidad de fuente de
alimentación con interfaz DALI - Haz ancho - SI
Con la tercera generación de la campana GentleSpace, continuamos lanzando al
mercado soluciones innovadoras y adaptables para la iluminación industrial y de
gran altura. GentleSpace gen3 ofrece una amplia variedad de opciones en cuanto a
ópticas y aberturas de haz (desde muy estrechos hasta anchos), una gama de
posibilidades de montaje, materiales de cierre y diversos paquetes lumínicos. Esto
significa que GentleSpace gen3 puede ayudarle a crear fácilmente una solución de
iluminación idónea, a la medida de casi cualquier aplicación industrial o de gran
altura. También permite cambios en los requisitos de aplicación (tales como
cambios en el layout del espacio) gracias a su sistema óptico flexible, que puede
ajustarse fácilmente incluso tras la instalación. Además, GentleSpace gen3 ofrece
también la opción de conectividad avanzada y está lista para conectarse a sistemas
basados en IoT y aplicaciones de software como Interact Industry. En general, tanto
si busca una solución fiable de la que no tenga que preocuparse tras la instalación,
como si busca una que pueda adaptarse y controlarse tras la misma, GentleSpace
gen3 es la solución ideal para su aplicación.

Datos del producto
Información general

Apertura de haz de luz de la luminaria

42° x 44°

Ángulo del haz de fuente de luz

114 °

Interfaz de control

DALI

Color de la fuente de luz

840 blanco neutro

Conexión

Conector externo

Fuente de luz sustituible

Si

Cable

CW5

Número de unidades de equipo

1

Clase de protección IEC

Seguridad clase I

Driver/unidad de potencia/transformador

PSD [ Unidad de fuente de

Test del hilo incandescente

Temperatura 850 °C, duración 5 s

alimentación con interfaz DALI]

Marca de inflamabilidad

D [ D]

Driver incluido

Si

Marca CE

Marcado CE

Tipo de óptica

WB [ Haz ancho]

Certificado ENEC

Marcado ENEC

Datasheet, 2021, Marzo 19

Datos sujetos a cambios

GentleSpace Gen3

Período de garantía

5 años

Tolerancia de flujo lumínico

+/-10%

Flujo luminoso constante

No

Eficacia de la luminaria LED inicial

154 lm/W

Número de productos en MCB de 16 A tipo B

12

Corr. inic. de temperatura de color

4000 K

Conforme con EU RoHS

Sí

Índice de reproducción cromática

>80

Código de gama de producto

BY481P [ New Highbay]

Cromacidad inicial

(0.38, 0.38) SDCM <3

Índice de deslumbramiento unificado CEN

Not applicable

Potencia de entrada inicial

160 W

Tolerancia de consumo de energía

+/-10%

Operativos y eléctricos
Tensión de entrada

220-240 V

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Frecuencia de entrada

50 a 60 Hz

Índice de fallos del equipo de control con una

Corriente de arranque

4,8 A

vida útil mediana de 50.000 h

Tiempo de irrupción

2,3 ms

Índice de fallos del equipo de control con una

Factor de potencia (mín.)

0.9

vida útil mediana de 100.000 h
Mantenimiento lumínico con una vida útil

10 %

L90

mediana* de 50.000 h

Controles y regulación
Regulable

5%

Mantenimiento lumínico con una vida útil

Si

L80

mediana* de 100.000 h

Mecánicos y de carcasa
Material de la carcasa

Aluminio

Condiciones de aplicación

Material del reflector

-

Rango de temperatura ambiente

-30 °C a +45 °C

AC

Temperatura ambiente para rendimiento Tq

45 °C

Vidrio

Nivel máximo de regulación

10%

Material de fijación

Acero

Apta para encendidos y apagados aleatorios

No

Acabado cubierta óptica/lente

Clara

Longitud global

600 mm

Datos de producto

Anchura global

490 mm

Código de producto completo

871869940730800

Altura global

85 mm

Nombre de producto del pedido

BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI

Color

SI

EAN/UPC - Producto

8718699407308

Dimensiones (altura x anchura x profundidad)

85 x 490 x 600 mm (3.3 x 19.3 x 23.6

Código de pedido

40730800

in)

Cantidad por paquete

1

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior

1

Aprobación y aplicación

Material SAP

910500465536

Código de protección de entrada

Peso neto (pieza) SAP

12,000 kg

Material óptico
Material cubierta óptica/lente

IP65 [ Protección frente a la
penetración de polvo, protección
frente a chorros de agua a presión]

Índice de protección frente a choque mecánico

IK07 [ IK07]

Rendimiento inicial (conforme con IEC)
Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)

Datasheet, 2021, Marzo 19
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Datos sujetos a cambios

GentleSpace Gen3

Plano de dimensiones

GentleSpace gen3 BY480P-BY483P

Datos fotométricos
BY481P PSD 1 xLED250S/840 WB

BY481P PSD 1 xLED250S/840 WB
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GentleSpace Gen3

OR

BY480P, BY481P
BY480X ACW, BY481X ACW
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indoor

Suspension set

Mounting bracket (BR)

220 V
240 V

50 Hz
60 Hz

BY480P LED130S
BY480P LED170S
BY481P LED250S
BY481P LED350S
BY480P LED130S HE
BY480P LED170S HE
BY481P LED250S HE
BY481P LED350S HE
BY480P LED170S BR
BY481P LED250S BR
BY481P LED250S ELXX
BY481P LED350S ELXX BR
BY480P LED170S PC
BY481P LED250S PC
BY480X LED130S ACW
BY480X LED170S ACW
BY481X LED250S ACW
BY481X LED350S ACW

BY480P

LIFE
L80
100 khrs

W

kg

IK

84
120
160
230
75
98
144
205
120
160
160
230
120
160
84
120
160
230

7.9
8
12
12
7.9
8
12
12
8.5
12.9
12.5
13.4
7.2
11
8.4
8.5
12.5
12.5

IK07
IK07
IK07
IK07
IK07
IK07
IK07
IK07
IK07
IK07
IK07
IK07
IK08
IK08
IK02
IK02
IK02
IK02

GLOW
WIRE

650 °C

max

GreenWarehouse

min

45°C
45°C
45°C
45°C
45°C
45°C
45°C
45°C
45°C
45°C
25°C
25°C
45°C
45°C
45°C
45°C
45°C
45°C

-30°C
-30°C
-30°C
-30°C
-30°C
-30°C
-30°C
-30°C
-30°C
-30°C
0°C
0°C
-30°C
-30°C
-30°C
-30°C
-30°C
-30°C

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
17,5 cm
20 cm
NA
20 cm
NA
NA
NA
NA
NA
NA

410

104

60

460

IP65

Dimensions are in mm

490

110

600

64

BY481P

Dimensions are in mm
444 3160 21866
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Printed in Hungary
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www. lighting philips.com

460

530

114

BY480X

121

BY481X

Dimensions are in mm

490

712

Dimensions are in mm

SMT (Standard suspension set)

min 75 mm

3
4
1

2

1
2

Press button on Express
fastener to release
Slide Express fastener up
or down on cable to adjust
height or release



5

max60

o

Prefer 900

A

Make sure the load is supported
Distance between the hooks
BY480P
BY481P
A [mm]
225
240

Connect the luminaire to the suspension set

Max. suspension length: 4m
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BR (Mounting bracket set)
Mounting bracket set content

x1

x2

x2

x2

x2

1

2

3

4



4
13
16Nm
tightering torgue
for all Mounting Bracket screws
in standard applications

ma

x 4
5°

222

O

15
O

O

R

5

BY480P

10

3

10

4 1 2

38,5

24

72

426

115,5

252

24

10
O

15
O

O

R

5

BY481P

10

Dimensions are in mm

38,5
72
115,5

503

Dimensions are in mm
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Standard version (PSD)

L

N

3
4

D2

4

Emergency lighting
version (ELxx)
D2

D1

SWL

1

1

Click!

D1

GreenWarehouse version
(ACW)

L

N

3

L

N

Click!

2

2
SWN

Tightening torque
4+1 Nm

!
Click!

26

8

N
L

+

-

10 mm<Ø<14 mm

5

Connect to the luminaire



Adjustable Beam Optic (NBA)
Remove protection cap

1
Beam adjustment

NB

WB

8

Beam adjustment
Arrow on the knob
from the top

Window on the glass
from the bottom

2
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MB

Tightening torque
1 Nm

Mount the protection cap

!
Protection cap must be tightened
with proper torque to avoid loosing
IP protection

3

!

Luminaire type
LED130S/865 NB
LED130S/865 XNB
LED130S/865 HRO
LED170S/840 NB
LED170S/840 XNB
LED170S/865 NB
LED170S/865 XNB
LED170S/865 HRO
LED250S/865 NB
LED250S/865 XNB
LED250S/865 HRO
LED350S/840 NB
LED350S/840 XNB
LED350S/865 NB
LED350S/865 XNB
LED350S/865 HRO

The following versions of the luminaires should be positioned so that
prolonged staring into the luminaire at a distance closer than the indicated
value in the table is not expected!

Distance(m)
6.5
10.2
6.1
6
8.9
7.8
11.8
7.4
9.9
14.4
8.8
8.4
12.8
11.3
16.5
9.9

Aisle orientation for High Rack Optic (HRO)

Inrush current
LED130S,
LED250S, LED170S

I mains (A)
I max

max/2
I nom.
Tref

Time (us)

Imax (A)
Tref (µs)
MCB
B-10 A
B-16 A
C-10 A
C-16 A

LED350S

Electrical characteristics
5,1
15,3
2300
61
No. of luminaires max.
8
5
12
8
12
8
13
20

!

ATTENTION

OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING

ELECTROSTATIC
SENSITIVE
DEVICES

The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE regulations or the national requirements.
The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person
During the installation or maintaining the luminaire please use gloves to avoid spots on the cover
To remove dirt spots use the following:
- Dust: use micro fiber cloths
- Fingerprints, etc. : use a cleaner for with antistatic properties.
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PerfectPlay
Recreational sports

Flexible light

for sports

Why ambition
sparks innovation

As demand for recreational
sports continues to grow, the
ability to stand out as a club
becomes more important than
ever. Your members expect you
to deliver exceptional service.

Contents

2-3
Introduction

4-5
Challenges and trends

At the same time, you are undoubtedly thinking about some
other important challenges. How, for instance, do we make our
operations more efficient? And how exactly can we keep costs
under control?
Just as we are seeing increasing innovation with grass, turf,
drainage and other technical systems, we are entering an era
in which lighting is set to drive a transformation in recreational
sports facilities. At Philips Lighting, we believe that these new
systems not only need to add value, but also that they should
be easy to use. These new technological developments should
help you reduce operational expenditure, while enhancing the
experience for your members.

6-7
PerfectPlay system

As new parks, courts and pitches are built – and existing ones
renovated – you may want to address your long-term challenges.
Thinking ahead to the ways in which you distinguish your club
and give it an authentic point of differentiation, you can take
advantage of digital LED lighting technology. Philips PerfectPlay
is a lighting system that is very simple to use, which means that
anyone is capable of controlling and adjusting the lighting for the
different circumstances that arise on a court or pitch.
With PerfectPlay your lighting can be reliable, maintenance-free
and operationally effective. At the same time, your local
neighborhood benefits from reduced light pollution and disturbance.
It’s time to be ambitious. Because lighting has become more
intelligent and flexible than ever.

8-15

Stakeholders
and benefits

16-17
PerfectPlay system
specifications

PerfectPlay
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Who wins with

PerfectPlay?
Every player, whatever their sport, wants to enjoy themselves,
perform at their best and avoid injury. The light on their tennis
court, soccer pitch or ice rink needs to provide optimum
visibility, without glare or shadows. This is important for fast
action – for example, following the ball in the game. If there are
any bumps or irregular patches in the surface, they need to be
able to see them as well.

Players

Sports club managers

PerfectPlay allows every player to achieve their
true potential.

If you are running a club, you want everything to run
smoothly and hope to avoid unpleasant surprises. At
the same time, you want the facility to be profitable
and may be worried about the amount lighting
contributes to your monthly bills.

With more appropriate lighting for their pitch
or court, they have an enhanced playing
experience and a warmer long-term relationship
with their club.

Operating PerfectPlay is simple. Each member can do
it. Young or old. Without training or reading manuals.
You can easy adjust your light settings for the type of
activity that is going on. And create an ambience which
your members find more attractive.

For innovation, Philips PerfectPlay is exactly the right lighting
system. And everyone is set to win.

Installers

City administrators

Configuration and installation is easy and fast
with the dedicated installer commissioning tool,
making PerfectPlay an ideal solution for installers
and service providing companies.

See the bigger picture and gain data insights to
optimize cost savings and operational efficiency.

With PerfectPlay you can monitor the lighting
installations and work more efficiently and
effectively – ensuring your customers get exactly
the service they need.

Modern cloud technology allows you realtime
insight into energy usage across all city sports
facilities, making planning so much easier.
With PerfectPlay you will save on energy
consumption and it reduces carbon emissions,
making your city greener and more sustainable.

At the same time the system is future-proof and
you can easily add future software functionalities
without changing the entire installation or
replacing components.

2
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PerfectPlay
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New approaches signal

the future

An innovative response to a changing world

Saving money through intelligent systems

Healthier and better for the environment

Today, we live in the ultimate 24-hour society. We watch movies
and TV on demand at a time that suits us. We shop at any hour
of the day online, and social media is an integral part of many of
our lives.

Local government faces pressure on financial resources and
needs to make budget savings. Operational costs in recreational
sports lighting can often be high, mainly because it is difficult to
track and analyze.

Understandably, many mayors and city councils have an
objective to improve the health and well-being of their local
community. After all, healthier citizens place less of a strain
on welfare and state medical services.

In this world of digital immersion, change and daily multi-tasking,
we often crave spare time in which we can enjoy the energy,
passion and exercise that comes from sport. It brings us a sense
of balance, harmony, well-being and fun.

Having more insights in the use of lighting in your sports facilities
will help you to reduce costs.

As studies show the quality of eyesight among young people
is gradually dropping through the intensive growing use of
tablets, smart phones, gaming or watching TV. Unfortunately,
obesity through a sedentary lifestyle is also increasing, so it
is more important than ever to encourage activity through
sports. It is great to be able to help teenagers socialize in a
safe and healthy way.

Increasingly, people are looking for flexibility to do sports in their
available free time. For sports clubs and centers this calls for
lighting that is truly adaptable.

See which courts or pitches are being used. You can dim the lights
where appropriate and shut them off entirely when the last game
is over.

An LED lighting system can support the creation of healthier
cities and encourage greater participation in recreational
sports. It uses less energy and reduces your carbon footprint.
And with LED floodlights, you will also limit light pollution.

4

PerfectPlay

Can I generate money as well as
save it?

Reducing injuries through
smart lighting?

Through careful monitoring and proactive
planning, it’s possible to cut energy bills and
operational costs. But when a contemporary
sports center is lit more appropriately and
attractively – particularly at times when playing
is over – members and visitors may be more
inclined to stay. This can mean increased
revenue in bars, local sponsorship opportunities
and other income-generating opportunities,
as well as the possibility of attracting a greater
number of new members.

Delivering the right quality of light
minimizes glare and dark spots,
increasing the performance and safety
of players. With fewer black spots, and
the ability to adjust the light according
to use, it may be that injuries become
less common. It’s an intriguing idea
which is likely to be researched more
over the coming years.

PerfectPlay
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Smarter thinking?
New innovation will likely
bring together the worlds
of smartphones, tablets,
apps and recreational sports
lighting. In the near future,
it may become possible to
adjust the lighting on the
move rather than from a fixed
location in the clubhouse or
an office-based PC. Smart
control is the smart answer
for the flexibility your club
members need.

What is

PerfectPlay?
Everybody understands the big cost implications of lighting
and the need to keep expenditure down. At the same time,
it is vitally important that the lighting performs effectively,
meets all the essential regulations set down by sporting
federations and doesn’t distract neighbors in the area nearby.

PerfectPlay is an intelligent sports lighting system which offers
huge potential to reduce energy costs and other operational
expenditure. The system improves the quality of the light on
the pitch or court, and ensures easy control of the lighting by
offering different light settings, matching the activity taking place.

PerfectPlay offers all the standard features you would
expect from recreational sports LED lighting, but also
goes so much further.

And it is all possible with dedicated, control devices that are
tailored to your way of working and needs. The way you
operate PerfectPlay will really depend on your sports facility.
Philips Lighting offers three different versions of PerfectPlay.
Each works with DALI driven Philips LED floodlights.

PerfectPlay standard features:

PerfectPlay additional features:

Panel

Tablet

Smartphone*

• The right quality of light-improving visibility and safety during
sports and reduced light pollution

• Simple control device that anyone can operate

• Energy efficiency, saving on costs and promotes the green
credentials of your sports club

• Reliable communication via power-grid cables only

This is the traditional way to trigger light
settings via push buttons or a panel
that can be placed on a cabinet, pole or
operated from the clubhouse.

This wall-mounted or portable tablet has a
dedicated simple interface with the same
functionalities as a panel. Thanks to a
tablet device, it is possible to see all your
courts, fields – and even pathways – on a
single page.

Just like with the tablet, an authorized
user, such as a club manager, will be able
to control lights from a different location
via his or her smartphone with a personal
password. For instance, late in the evening,
you can check and override light settings
or switch lights off without visiting the
sports facility.

• Option to produce reports on lighting consumption and usage

• Low maintenance costs due to the long lifetime of LED lighting

• Dedicated installation tool for easy re-configuration and
system upgrades

• Meets requirements of international and national sports
federations for different lighting classes

• Remote support and hassle-free software upgrades
• Multiple user groups and profile authorization possible, to
ensure security and guarantee additional energy savings
• Remote access to system parameters to conduct system
condition checks
• Future-proof architecture thanks to cloud technology
• Easy retrofitting – cutting out disruptive and costly cable works

6

PerfectPlay

Choose between a number of simple
visualized light settings on the panel,
depending on the way in which your
playing areas are being used. If you don’t
require full ‘match’ illumination for a
training session, for instance, simply select
the ‘training’ icon. You can even split a
field in half and illuminate only one end
of it, creating the possibility for additional
energy savings.

When at least one field or court is equipped with LEDs, it is also
possible to connect your existing conventional floodlights to
PerfectPlay. In this way, you can gain experience and plan your
renovation stage by stage. With conventional floodlights you can
only use the switch on/off setting.

You are able to authorize a list of users
with various login accounts who will be
able to control the lighting, and even
assign a relevant profile to each user.
For example a trainer will likely be able to
control only training field settings. In this
way the facility can save more on energy
costs, because training sessions usually
take place in the evening and do not
require high lux levels.

*The smartphone version is available from
June 2017.

PerfectPlay
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Players

Better flexibility

Better vision

PerfectPlay is easy to operate and you can change the light
settings to fit your needs.

PerfectPlay with LED provides maximum comfort and
minimal glare, so playing is an even better, safer and more
enjoyable experience.

Better atmosphere

Better ambience

Lights can be used to enhance the sense of drama and
excitement during games and create an atmosphere which
improves socializing afterwards.

PerfectPlay provides the right lighting to ensure that members
and guests feel safe moving in and around the sports facility.

Improved experience

for players
Ultimately, every recreational sport is about the players.
They are the people who bring the sport to life every
day and every night of the week.
Most of the time, players will only think about the
lighting when it becomes an obstacle to the enjoyment
of the game. But there are different ways in which they
can benefit directly from the PerfectPlay system.

8

PerfectPlay

PerfectPlay

9

Managers

Improved experience

More flexibility

More savings

You are able to change light settings at the touch of a button,
ensuring that players feel more comfortable and that the local
neighborhood isn’t affected by unnecessary light spillage.

Operational expenditure is reduced through lower maintenance
costs and more efficient use of energy. With cloud technology,
your maintenance company can cut down on costly site visits.

Close down the system at the touch of a button from a
clubhouse or from a portable device, and keep on good
terms with your neighbors.

If you make use of LED technology, it’s easy to see real energy
and cost savings.

More business opportunities

Future-proof

More comfort for the players, who feel at home in the club
and want to spend more time in your bar, restaurant or terrace,
giving opportunities for additional revenue generation.

Thanks to the connection to the cloud, you will benefit from
low-cost upgrades and new software features, meaning the
system can develop and improve over time.

for managers
As a manager of a sports facility or perhaps a volunteer
who is responsible for helping to run your sports club, you
want to know that your lighting is reliable and designed to
create the best-possible playing environment.
But what if it could help you in other important ways too?

You can decide which users can control lights and what control
profiles they will have.

10
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Installers

Improved installation and

servicing

As a service providing company or installer, you want
to deliver high-quality work as quickly and efficiently
for your clients.

Improved installation
process
The PerfectPlay system can be retrofitted,
while the initial set-up is simple and
efficient, as the majority of system
components are located in one main
cabinet and therefore easy to install.
Everything else installed on the sports
field does not require commissioning and
configuration. In this way installation and
maintenance are easy to do.

Improved information flow
With the PerfectPlay installer software
tool you can have full access to system
parameters and undertake remote
re-configurations.
You can do the commissioning yourself,
without involving other companies. It
will give you an access to the system
with administrative rights. You are also
able to add or remove user logins, that
will be authorized to control the lighting
installation. It is a convenient and simple
approach that can enable a faster, betterquality service for a reduced cost.

Improved maintenance
planning
Reduce servicing and travel costs by fixing
problems and requests remotely and plan
any maintenance visits more efficiently.
You can also use the installer software
tool for preliminary diagnostics from a
remote location. It may often be possible
to diagnose an issue without a need for
a maintenance appointment. PerfectPlay
allows you to prepare for your site visit in
a better way.

But the process can be costly and often you are reliant
on traveling from site to site – leading to an increase in
time and expenditure.
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City
administrators

More control

More flexibility

Issue warnings to recreational sports centers which are using
too much energy or overriding the advised lighting limits.

Imagine being able to plan and control lighting remotely via the
cloud 24/7 – even when you are travelling. PerfectPlay allows
you full transparency over the amount of energy being used and
allows you to select different light settings at will. Gather essential
data from all the sports facilities you manage and see it displayed
on a simple dashboard as a status diagram. When the situation
arises, adjust the settings at any remote location.

More savings

Increase well-being and sustainability

PerfectPlay brings a new transparency to lighting and can play
an important part in reducing costs. Which courts or pitches are
being used? Are the lights still on when the last of the players
have gone home? What is the overall energy consumption of a
specific sports club?

The PerfectPlay lighting system can take on an important role in
creating healthier cities by encouraging greater use of recreational
facilities and enjoyment of sports.

Improved operational

performance
As city administrator, you may have responsibility
for lighting in a range of different indoor and outdoor
recreational sports facilities.
But how can you ensure that each is operating
energy efficiently?

Through cloud technology, you are able to manage and monitor
all this information remotely, and react where necessary.

It is good for a city’s sustainability too. PerfectPlay lighting system
uses less energy and reduces the carbon footprint. Besides the
LED floodlights will also limit light pollution which is good for the
environment.

Maintenance becomes easier too, as any problems are quickly
pinpointed by the technology, allowing you to prioritize callouts,
plan ahead and minimize expenditure.
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PerfectPlay system

PerfectPlay ready floodlights

specifications
System features

Specifications

Dimmable floodlights

Philips LED floodlights, DALI driven

Conventional floodlights

Supported, only On/Off setting

System cabinet controller

Connected GPRS with M2M SIM, DIN-rail

OptiVision LED gen2

ClearFlood Large

ClearFlood

Network communication

Existing power grid (220-480V) via Coded Mains

A new era in smart area and recreational
sports lighting

The best solution for 1:1 retrofit

Real LED solution for sports lighting

Lighting control network

Proprietary via Coded Mains, 2-4V, DIN rail, DALI

• Innovative floodlight with dedicated
optics that ensure maximum optical
efficiency and enable accurate light
distribution with a minimum of spill light

• Fast payback and low total cost of
ownership with energy savings and
minimum maintenance costs

• Designed for 1:1 retrofit, with high
energy savings and a fast return on
investment

• Multiple control options ensure
increased efficiency with
intelligent lighting

• Easy to select the required
lumen performance

Coded Mains transmitter, DIN-rail
DALI Coded Mains receivers, 1 per 4 drivers, mounted on the driver
Power circuit communication distance, unlimited
Power grid

Single or multiple circuits, Line-Line or Line-Neutral, 220 V – 480 V

Dimming steps

4 pre-defined light settings (match, training, comfort and off),
in total 11 programmable settings and can include half field dimming

Architecture

Cloud-based with Philips Lighting service support

Security

Identity server, dedicated APN, double layer authentication

Control device

Panel, via RS-485 cable or dry contact

• Advanced Philips system controls and
sensors enable additional energy savings
(up to 65%) in area lighting applications
• Minimized maintenance costs thanks
to longlasting LEDs and the floodlights’
thermal management system

• Combination of lenses and flux options
ensure high level of project flexibility

• Five different optics ensure versatility
in application
• Ideal for small-scale recreational
sports facilities

Tablet or Smartphone, Android and iOS supported
Control interface

Tailored web application, matching the sports facility requirements

PerfectPlay user control devices
GentleSpace gen2

SportsStar LED

New standard in high-bay lighting,
combining functionality with design

Innovative LED floodlight that meets the
challenges of both area and sports lighting

• Extremely long lifetime of 70,000 hrs

• High quality optical distribution with high
performance and effective light control

• Maximize savings on energy and
maintenance costs

• Projects the light exactly where it should
be going

• Suitable for a broad range of
applications, even in extreme conditions

• Suitable for retrofit and new installations

• Compliant with all relevant norms

Panel
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PerfectPlay

Tablet

Smartphone

• Lumen packages vary from 50,000 to
100,000 lumen

• Available with dedicated indoor sports
optic A

PerfectPlay
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1

Introduction

1.1

PerfectPlay

1.2

PerfectPlay is a dedicated end-to-end solution that is
optimized for Recreational Sports. The system together
with luminaires is foreseen to be installed as a retrofit,
using the available power circuits, cabling, and poles.

About this manual

This manual is for persons that install PerfectPlay. All work
must be done by an electrical installer, who knows how to
install power grids, control equipment and luminaires.

PerfectPlay can be equipped with the following user
interfaces to control the light:
• Switches
• Push Buttons
• Push Button Panels
• Tablet
Control of the lighting is predefined in six scenes, for which
the dim level can be programmed to meet the customer’s
wishes. The six scenes are:
• Match
• Training
• Comfort
• 1/2 field training left
• 1/2 field training right
• OFF
Wifi
Tablet UI

2G/3G

Antumbra
RS485

Cabinet:
Amp-CPU
Amp-Gen1 modules
(battery, guard, coils..)
Tx
Tx tranfo

Rx
Rx Step Down Trafo

Power-grid

Dali

DLLI8I80
DALI Drivers

Power

Led luminaire
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2

Functional Description

The PerfectPlay system is based on the reliable AmpLight
street lighting topology and can run server based as
well as in standalone configuration. It can be operated
from a (key-) switch, pushbutton, (Antumbra-) button
panel or (wall mounted-) touch screen or tablet. It has
been designed especially to upgrade energy consuming
existing HID lighting systems on recreational sports clubs
to energy-saving dimmable LED systems without changing
the existing power cable infrastructure. This results in a
profitable cost of ownership characteristic. Because of its
flexibility, the PerfectPlay system can always be extended
or changed at a later moment.
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Project execution

Installer is project owner and responsible for:
• PerfectPlay intake at customer location
• Power grid (L-L,L-N)
• Luminaire requirements ( wattage, connection with
power grid)
• Control interface: Antumbra, push buttons, tablet UI
=> PerfectPlay field or half field control possible?
• Create BOM to generate quotation to customer
• Create Schematics
• Order components , log-in account tablet UI
• Install components
• Provide Philips latest 2 weeks before installation date
all required configuration input
• Test and validate system after configuration by Philips
• Hand over to customer
• After care
Contact local Philips for support in ordering process,
training, and configuration.
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Infrastructure intake document

The intake document (Appendix A) is meant to determine
the current situation on site, and to determine which
components are required for the installation. The outcome
of the intake document will be:
• Field or half field control possible
• Luminaire distribution within the field
• Luminaire wattage
• Line-Line (L-L) or Line Neutral (L-N) system
Outcome is needed to:
• Create build of material
• Make detailed installation schematics.
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Components

5.1

Component list

Commercial Name
DALI LED Luminaires
DLLI8I8O (Dynet Dry Contact Interface)
PADPx (Antumbra Display Panel)
PABPx (Antumbra Button Panel)
PATPx (Antumbra Touch Panel)
DACM_v2 (Dynet Communication module)
LCN7700 ( AmpLight CPU Gen2)
LCN7410 (External Antenna)
LFC7510 ( AmpLight current module)
LFC7520 (AmpLight switch module)
LFC7530 (AmpLight battery module)
LFC7550 ( AmpLight RS485)
LFC7580 ( AmpLight Guard)
LCU7590 (AmpLight 3-phase coil)
LCN7281 (AmpLight Mini PT Dual antenna)
LCU7591 (AmpLight Leakage coil)
LCA7584 (GPS antenna assy -1575.42 Mhz)
LFC7710 (Coded Mains Transmitter)
LCU7720 (Transmitter Transformer LL)
LCU7725 (Transmitter Transformer LN)
LLC7730 (Coded Mains Receiver LN)
LLC7740 (Coded Mains Receiver Adaptor)
Aspider Sim Card
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5.2

Cabinet Components

The tables below gives overview of the components need
to be placed inside the PerfectPlay.
As listed, some components need to be added when more
than 2 segments need to be controlled.
13

More details are explained in chapter 6 “Design Rules“.

3
4

1

2
5

A segment is a circuit, which needs individual light control
in PerfectPlay system; it can be translated mostly in field
or half-field.

Features

6
7a

7b

12NC

Cabinet

Nr

AmpLight CPU

9137 003 89703

✓

4

AmpLight Switch

9137 003 41203

Depends
on amount
segments

AmpLight Guard

9137 003 35303

✓

3

AmpLight Battery

9137 003 41303

✓

5

AmpLight Current

9137 003 41103

Depends
on amount
segments

AmpLight
Current Coil

9137 003 41803

✓

11

AmpLight
Leakage Coil

9137 003 41903

✓

9

GPRS Antenna

9137 003 67303 (ext.) ✓
9137 003 96306 (int.)

13

Coded Mains
Transmitter

9137 136 11780

✓

7

Coded Mains
Transmitter
transformer

9137 136 11880 (LL)
9137 136 11980 (LN)

✓

8

Sim card

Contact Local
Philips

✓

4

12
0

10

11a

9

8a

11b

8b
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Standard cabinet equipment needs to be defined by
installer like:
Features

5.3

Lamppost Components

The table below gives an overview of components, which
need to be placed near the luminaire/driver.

Nr Reason
Features

Override switch

12NC

Non Cabinet

1 3 position switch: on/off/override.
If 2p or more, the pilot relay can
be left away

Coded Mains
receiver

9137 136 12080

✓

MCB for small
signal equipment,
2 or 4p

2 4p recommended to measure
mains power voltage of all
powerlines on CPU/guard

Coded Mains
receiver stepdown
recorder

9137 136 12180

Depends on
powergrid

Pilot Relay for
override

6 Optional. If override is 2p or
more, the relay can be left away

Philips DALI sports Contact local
floodlight
Philips

MCB for small
signal equipment,
2p

Main input power
switch

14 Step-down transformer has to
be fused with 2 A/2 kA max.
Be aware of high currents /
low installation impedance

5.4

0 Switch to switch off the entire
cabinet in one operation. This
can also be a circuit breaker

Features

✓

Control interface components

The table below gives an overview of the different possible
control interfaces.
12NC

Non Cabinet

Antumbra DACM

Contact Local
Philips
9137 039 70707

Depends on
customer-reg.

DLLI8I80 *

9137 030 23009

When push
buttons
required

Tablet account *

Contact Local
Philips

When tablet
required

*) Pushbuttons, key switches and Android tablet need to be provided by installer
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6

Design rules

All information needed for installation (dimensions, cable
requirements, how to connect) can at Wiki_Control HW:
• Cabinet Controls: AmpCPU
• AmpLight: battery, switch
• Coded Mains: transmitter, receiver
• Dynalite: Antumbra, DLLI8I80

• DLLI8I8O wiring: Function of buttons is fixed
according table
Electrical Diagram
DLL18180

To
indicator
LED’s

System trouble shooting and system configuration
(Philips Internal) are described in separate documents.
Contact local Philips to receive the required documents
Below summary of most important rules when designing
a PerfectPlay system.

DyNet
RS485

Shield
GND
D+
D+Vc

To
RS485
bus CPU

Control interfaces
• Antumbra (DACM) and Pushbuttons (DLLI8I8O*)
• Indoor rated modules, when using outdoor place
in IP66 cabinet
• Connection details with RS485 Amp CPU
• B (CPU) = Data – (Antumbra)
• A (CPU) = Data + (Antumbra)
• Supply (12V, GND ) can be from A-BUS AmpCPU
or separate PSU

To
Pushbuttons

Button

LED

DC

Match

1

1

Training

2

2

Comfort

3

3

Right

4

4

Left

5

5

OFF

6

6

*) when connecting pushbuttons outside, assure that they are outdoor rated.

GND
GND
LED 1
LED 2
LED 3
LED 4
LED 5
LED 6
LED 7
LED 8
DC 1
DC 2
DC 3
DC 4
DC 5
DC 6
DC 7
DC 8
GND
GND
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• Three Push buttons can be connected to AmpCPU
dry-contact interfaces (A1, A2, and D1).
Analogue input:
12 V

2.2 K

A1

Digital input:
GND

D1

• Tablet:
• Connectivity: Local Ethernet or Wi-Fi connection
• OS: Android
• Screen size: minimum 7 inch
AMP-CPU
CPU has integrated to support 2 segments following:
• 2 switch outputs
• 2 current phase input to connect current coils
• 1 current leakage input to connect leakage coils
• RS485 cable can maximum be 1 km
• Dedicated PerfectPlay SIM
When more segments need to be installed, external
switches and current modules need to be added in the
cabinet.
Receiver
• Maximum 10 m Dali un-shielded cable
• Maximum 50 m shielded cable
• Rx stepdown trafo is required when no Neutral is
available in lamppost
• When Neutral is available in lamppost , install SPD
combined with 2A fuse
• Maximum load of 4 Dali drivers
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Transmitter
• Maximum 20 transmitters behind one CPU
( not in parallel)
• Maximum Cable CM Tx to Tx transformer is 3 m
• Maximum load per transmitter
Power code mains

Modulation voltage = 2 V L-N

Modulation voltage = 2.6 V L-L

Transformer = 130 VA max

Current = 65 A * 0.9 * 0.9 = 52 A

Current = 32 A * 0.9 * 0.9 = 25.6

277 V / 60 Hz

3 * 277 * 52 = 43 212 Watt

3 * 277 * 25.6 = 21 273 Watt

230 V / 50 Hz

3 * 230 * 52 = 35 880 Watt

3 * 230 * 25.6 = 17 664 Watt

220 V / 50 Hz

3 * 220 * 52 = 34 320 Watt

3 * 220 * 25.6 = 16 896 Watt

136 V / 50 Hz

3 * 136 * 52 = 21 216 Watt

3 * 136 * 25.6 = 10 444 Watt

• Grounding is needed ( Dali Noise suppression)
• L-L installation requires to install jumper (Phase Shift
Compensation)
Transmitter is supplied with Line –
Neutral. In many installations, neutral
Tx
Tx
is not going to the lamppost. The
consequence is that the receiver is
N L		 N L
supplied via Line-Line. In this case, a
jumper (= wire) need to be placed on
the transmitter.

• Emergency switch to overrule coded mains (ON/OFF via
coded mains with-out AmpCPU)
The company that installs components is responsible
that the system is in accordance with the local legal
regulations, and must provide a declaration of conformity.
For declaration of conformity of the modules contact local
Philips.

1
0.5 mm...1.0 mm2 (AWG 20...17);
2.04~2.40 Kgf.cm / 0.2-0.24 Nm
4.5±0.5 mm stripping
(0.18±0.02in)

B Ground connection needed
2

4 x Dry contact

Jump connector

Open = L-N
mode = Led Off
Short = L-L
mode = led On

(0.18±0.02in)

(0.22±0.02in)

Mains input
120-277V

Output to Transformer
490V square wave, 130VA max
Wire isolation rating >1kv
separate from other wire
0.8...1.5 mm2 (AWG 18...16);
4.08~5.1 Kgf.cm / 0.4-0.5 Nm
5.5 ±0.5 mm stripping
(0.22±0.02 in)

DALI
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7

Installation schematics

How connections are made between the modules of the
PerfectPlay system can be seen in the schematic that
applies to the situation you have. Refer to one of the
following sections for the correct installation schematic.
D Note
for information about cables to be used refer to the
datasheet of the individual modules.

7.1

Luminaires connected to 230 V power grid L-N (Star)

Philips
L1
L2
L3
N

-XF01

RS485

-S1

Door Switch

-A0

GND
B
A
+12V
SHD

A-Bus:

to cabinet lamp

-A1

-A2
Mi cro
SD

1 2 3 4 5

Mi cro
S IM

1 2 3 4

5 6 7 8 9

A
B
GND
+12V*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Battery

DLLI8I8O

Antumbra + DACM

Pushbuttons
1

1

2

3

4

5

2

3

4

1 2 3 4

-B2

6

7

8

9 10

1

2

1 2

1 2 3 4 5
Battery jumper

Leakage
Coil

CURRENT SENSOR 2.3
CURRENT SENSOR 2.2
CURRENT SENSOR 2.1
CURRENT SENSOR 2 COMMON
CURRENT SENSOR 1.3
CURRENT SENSOR 1.2
CURRENT SENSOR 1.1
CURRENT SENSOR 1 COMMON

-BL1
+12V*

-XQ01
160A

5

2.2kΩ

Pushbuttons (optional)

-S2 Override switch
Auto/Off/Manual

AUTO
OVERRIDE
CTRL-DALI+
CTRL-DALICTRL-RELAY 1
CTRL-RELAY 2
CTRL-L
CTRL-N

L1- Input
L2- Input
L3- Input
N- Input

-W1

Customer:
Project title: Schematic Perfect Play 230V luminaires
Page title: Segment control unit
Project number:

Designer: Peter Beelen / Frank Keunen
Last changed: Sept 1st 2017
Last printed:
Page 1 of 3
Used pages:
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Philips
L1
L2
L3
N
-XQ02 63A

-A4
-XQ03 63A

-C1
CM transformer
for 230V
L-N

-C2
CM transformer
for 230V
L-N

-A5

L1
L2
L3
N

Bill Of Materials:
- LCN7700 Segment Control Unit
- LFC7580 Amplight Guard
- LFC7530 Battery module
- LCU7591 Earth leakage coil
- LCU7590 3 phase coil
- LCU7590 3 phase coil
- Coded Mains transmitter module
- Coded mains transmitter module
- Coded mains transformer L-N 230V
- Coded mains transformer L-N 230V
- Energy meter*
- 3 phase coil for energy meter
*) brand and type to be chosen by customer

To lamps 2nd half field

-XK02

-XK03

-XK01

CURRENT SENSOR
CURRENT SENSOR
CURRENT SENSOR
CURRENT SENSOR

2.3 -BL3
2.2
2.1
2 COMMON

Current Sensor

T2.1

CURRENT SENSOR
CURRENT SENSOR
CURRENT SENSOR
CURRENT SENSOR

1.3 -BL4
1.2
1.1
1 COMMON

T2.2

N-output
L3-output
L2-output
L1-output

T2.3

Current Sensor

T1.1

T1.2

N-output
L3-output
L2-output
L1-output

T1.3

To lamps 1st half field

OVERRIDE
CTRL-RELAY 1
CTRL-RELAY 2
CTRL-L
CTRL-N
CTRL-DALI+
CTRL-DALI-

OVERRIDE
CTRL-RELAY1
CTRL-RELAY2
CTRL-L
CTRL-N
CTRL-DALI+
CTRL-DALI-

Customer:
Project title: Schematic Perfect Play 230V luminaires
Page title: Coded Mains transmitters
Project number:

Designer: Peter Beelen / Frank Keunen
Last changed: June 1st 2017
Last printed:
Page 2 of 3
Used pages:
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Philips
L1
L2
L3
N

-XQn 63A

-Ax

-XQn 63A

L1
L2
L3
N
SHLD
A
B
+12V
GND

SHD
A
B
+12V
GND

-Ax
-Cx

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Current

Switch

-Ax

CM transformer
for 230V
L-N

-Cx
CM transformer
for 230V
L-N

-Ax

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-XKx2

-XKx3

2

3

4

5

-XKx1

Tx.1

Current Sensor
Tx.1

Tx.2

Tx.3

Tx.2

Tx.3

To lamps even half field
N-output
L3-output
L2-output
L1-output

Current Sensor
To lamps odd half field
N-output
L3-output
L2-output
L1-output

AUTO
OVERRIDE
CTRL-L
CTRL-N
CTRL-DALI+
CTRL-DALI-

AUTO
OVERRIDE
CTRL-L
CTRL-N
CTRL-DALI+
CTRL-DALI-

Customer:
Project title: Schematic Perfect Play 230V luminaires
Page title: Added fields
Project number:

Designer: Peter Beelen / Frank Keunen
Last changed: June 1st 2017
Last printed:
Page 3 of 3
Used pages:
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7.2

Luminaires connected to 400 V power grid L-L (Triangle)

Philips
L1
L2
L3
N

-XF01

RS485

-S1

Door Switch

-A0

GND
B
A
+12V
SHD

A-Bus:

to cabinet lamp

-A1

-A2
Mi cro
SD

1 2 3 4 5

Mi cro
S IM

1 2 3 4

5 6 7 8 9

A
B
GND
+12V*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Battery

DLLI8I8O

Antumbra + DACM

Pushbuttons
1

1

2

3

4

5

2

3

4

1 2 3 4

-B2

6

7

8

9 10

1

2

1 2

1 2 3 4 5
Battery jumper

Leakage
Coil

CURRENT SENSOR 2.3
CURRENT SENSOR 2.2
CURRENT SENSOR 2.1
CURRENT SENSOR 2 COMMON

CURRENT SENSOR 1.3
CURRENT SENSOR 1.2
CURRENT SENSOR 1.1
CURRENT SENSOR 1 COMMON

-BL1
+12V*

-XQ01
160A

5

2.2kΩ

Pushbuttons (optional)

-S2 Override switch
Auto/Off/Manual

AUTO
OVERRIDE
CTRL-DALI+
CTRL-DALICTRL-RELAY 1
CTRL-RELAY 2
CTRL-L
CTRL-N

L1- Input
L2- Input
L3- Input
N- Input

-W1

Customer:
Project title: Schematic Perfect Play 400V luminaires
Page title: Segment control unit
Project number:

Designer: Peter Beelen / Frank Keunen
Last changed: Sept 1st 2017
Last printed:
Page 1 of 3
Used pages:
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Philips
L1
L2
L3

L1
L2
L3
-A4

-XQ02 32A

-XQ03 32A

-C1
CM transformer
for 400V
L-L

-C2
CM transformer
for 400V
L-L

-A5

Bill Of Materials for one field: One of each:
- LCN7700 Segment Control Unit
- LFC7580 Amplight Guard
- LFC7530 Battery module
- LCU7591 Earth leakage coil
- LCU7590 3 phase coil
- LCU7590 3 phase coil
- Coded mains transmitter module
- Coded mains transmitter module
- Coded mains transformer L-L 400V
- Coded mains transformer L-L 400V
- Dynalite DLL8I8IO with 6 pushbuttons* or
- Dynalite Antumbra touchpanel with comm. module
- Optional Energy meter*
- 3 phase coil for energy meter
*) brand and type to be chosen by customer
To lamps 2nd half field

-BL03

-XK02

-XK03

-XK01

CURRENT SENSOR
CURRENT SENSOR
CURRENT SENSOR
CURRENT SENSOR

2.3
2.2
2.1
2 COMMON

Current Sensor

T2.1

CURRENT SENSOR
CURRENT SENSOR
CURRENT SENSOR
CURRENT SENSOR

1.3
1.2
1.1
1 COMMON

-BL02

OVERRIDE
CTRL-RELAY 1
CTRL-RELAY 2
CTRL-L
CTRL-N
CTRL-DALI+
CTRL-DALI-

T2.2

T2.3

Current Sensor

T1.1

T1.2

T1.3

L3-output
L2-output
L1-output
To lamps 1st half field
OVERRIDE
CTRL-RELAY1
CTRL-RELAY2
CTRL-L
CTRL-N
CTRL-DALI+
CTRL-DALI-

Customer:
Project title: Schematic Perfect Play 400V luminaires
Page title: Coded Mains transmitters
Project number:

L3-output
L2-output
L1-output

Designer: Peter Beelen / Frank Keunen
Last changed: June 1st 2017
Last printed:
Page 2 of 3
Used pages:

PerfectPlay
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Philips
L1
L2
L3

L1
L2
L3
-Ax

-XQx2 32A

-XQx3 32A

-Ax

SHLD
B
A
+12V
GND

SHD
B
A
+12V
GND

-Ax
-Cx
CM transformer
for 400V
L-L

-Cx
CM transformer
for 400V
L-L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Current

Switch

-Ax

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-XKx2

-XKx3

-Ax

2

3

4

5

-XKx1

To lamps even half field
Tx.1

Current Sensor
Tx.1

Tx.2

Tx.3

Tx.2

L3-output
L2-output
L1-output

Tx.3

Current Sensor
-BLx

-BLx

To lamps odd half field
L3-output
L2-output
L1-output

AUTO
OVERRIDE
CTRL-L
CTRL-N
CTRL-DALI+
CTRL-DALI-

AUTO
OVERRIDE
CTRL-L
CTRL-N
CTRL-DALI+
CTRL-DALI-

Customer:
Project title: Schematic Perfect Play 400V luminaires
Page title: Added fields
Project number:

Designer: Peter Beelen / Frank Keunen
Last changed: June 1st 2017
Last printed:
Page 3 of 3
Used pages:

PerfectPlay
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7.3

Luminaires connected to 230 V power grid TN-C ( Star)

Philips
L1
L2
L3
N

-XF01

RS485

-S1

Door Switch

-A0

GND
B
A
+12V
SHD

A-Bus:

to cabinet lamp

-A1

-A2
Mi cro
SD

1 2 3 4 5

Mi cro
S IM

1 2 3 4

5 6 7 8 9

A
B
GND
+12V*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Battery

DLLI8I8O

Antumbra + DACM

Pushbuttons
1

1

2

3

4

5

2

3

4

1 2 3 4

-B2

6

7

8

9 10

1

2

1 2

1 2 3 4 5
Battery jumper

Leakage
Coil

CURRENT SENSOR 2.3
CURRENT SENSOR 2.2
CURRENT SENSOR 2.1
CURRENT SENSOR 2 COMMON

CURRENT SENSOR 1.3
CURRENT SENSOR 1.2
CURRENT SENSOR 1.1
CURRENT SENSOR 1 COMMON

-BL1
+12V*

-XQ01
160A

5

2.2kΩ

Pushbuttons (optional)

-S2 Override switch
Auto/Off/Manual

AUTO
OVERRIDE
CTRL-DALI+
CTRL-DALICTRL-RELAY 1
CTRL-RELAY 2
CTRL-L
CTRL-N

L1- Input
L2- Input
L3- Input
N- Input

-W1

Customer:
Project title: Schematic Perfect Play 230V luminaires for TN-C system
Page title: Segment control unit
Project number:

Designer: Peter Beelen / Frank Keunen
Last changed: Sept 1st 2017
Last printed:
Page 1 of 3
Used pages:

PerfectPlay
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Philips
L1
L2
L3
N
-XQ02 32A

L1
L2
L3
N

-A4
-XQ03 32A

-C1
CM transformer
for 400V
L-L

-C2
CM transformer
for 400V
L-L

-A5

Bill Of Materials for one field: One of each:
- LCN7700 Segment Control Unit
- LFC7580 Amplight Guard
- LFC7530 Battery module
- LCU7591 Earth leakage coil
- LCU7590 3 phase coil
- LCU7590 3 phase coil
- Coded Mains transmitter module
- Coded mains transmitter module
- Coded mains transformer L-L 400V
- Coded mains transformer L-L 400V
- Energy meter*
- 3 phase coil for energy meter
*) brand and type to be chosen by customer

To lamps 2nd half field

-BL03

-XK02

-XK03

-XK01

CURRENT SENSOR
CURRENT SENSOR
CURRENT SENSOR
CURRENT SENSOR

2.3
2.2
2.1
2 COMMON

Current Sensor

Tx.1

CURRENT SENSOR
CURRENT SENSOR
CURRENT SENSOR
CURRENT SENSOR

1.3
1.2
1.1
1 COMMON

-XK02

OVERRIDE
CTRL-RELAY 1
CTRL-RELAY 2
CTRL-L
CTRL-N
CTRL-DALI+
CTRL-DALI-

Tx.2

N-output
L3-output
L2-output
L1-output

Tx.3

Current Sensor

Tx.1

Tx.2

Tx.3

N-output
L3-output
L2-output
L1-output
To lamps 1st half field

OVERRIDE
CTRL-RELAY1
CTRL-RELAY2
CTRL-L
CTRL-N
CTRL-DALI+
CTRL-DALI-

Customer:
Project title: Schematic Perfect Play 230V luminaires for TN-C system
Page title:
Project number:

Designer: Peter Beelen / Frank Keunen
Last changed: June 1st 2017
Last printed:
Page 2 of 3
Used pages:
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Philips
L1
L2
L3
N
-XQn 32A

-Ax
-XQn 32A

L1
L2
L3
N
SHD
A
B
+12V
GND

SHLD
A
B
+12V
GND

-Ax
-Cx

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Current

Switch

-Ax

CM transformer
for 230V
L-N

-Cx
CM transformer
for 230V
L-N

-Ax

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-XKx2

-XKx3

2

3

4

5

-XKx1

Tx.1

Current Sensor
Tx.1

Tx.2

Tx.3

Tx.2

Tx.3

To lamps even half field
N-output
L3-output
L2-output
L1-output

Current Sensor
To lamps odd half field
N-output
L3-output
L2-output
L1-output

AUTO
OVERRI DE
CTRL-L
CTRL-N
CTRL-DALI+
CTRL-DALI-

AUTO
OVERRIDE
CTRL-L
CTRL-N
CTRL-DALI+
CTRL-DALI-

Customer:
Project title: Schematic Perfect Play 230V luminaires for TN-C system
Page title: Added fields
Project number:

Designer: Peter Beelen / Frank Keunen
Last changed: June 1st 2017
Last printed:
Page 3 of 3
Used pages:
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7.4

Connection Coded Mains Receiver to Luminaires

Philips
L1
L2
L3

L1
L2
L3
-XQ2
C10A

-XQ1
2A

-XQ2
C10A

-XQ2
C10A

-XQ2
C10A

-Cx
Stepdown
transformer
OptiVision
LED drivers

DALI+
DALI-

LED
pan el

LED
pan el

LED
pan el

LED
pan el

Note: Max. 4 DALI lu min aires to be
connected to a Coded Mains r ece iver

Customer:
Project title:
Page title:
Project number:

Designer: Peter Beelen / Frank Keunen
Last changed: June 1st 2017
Last printed:
Page 1 of 3
Used pages:

PerfectPlay
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Philips
L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N
-XQ2
C10A

-XQ1
2A

-XQ2
C10A

-XQ2
C10A

-XQ2
C10A

-Cx
Surge
Protection
device
(optional)

230V
OptiVision
LED drivers

LED
pan el

LED
pan el

LED
pan el

LED
pan el

DALI+
DALI-

Note: Max. 4 DALI lu min aires to be
connected to a Coded Mains r ece iver

Customer:
Project title:
Page title:
Project number:

Designer: Peter Beelen / Frank Keunen
Last changed: 1st June 2017
Last printed:
Page 2 of 3
Used pages:
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Philips
L1
L2
L3

L1
L2
L3
-XQ2
C10A

-XQ1
2A

-XQ2
C10A

-XQ2
C10A

-XQ2
C10A

-Cx
Surge
Protection
device
(optional)

230V
OptiVision
LED drivers

LED
pan el

LED
pan el

LED
pan el

LED
pan el

DALI+
DALINote: Max. 4 DALI lu min aires to be
connected to a Coded Mains r ece iver

Customer:
Project title:
Page title:
Project number:

Designer: Peter Beelen / Frank Keunen
Last changed: June 1st 2017
Last printed:
Page 3 of 3
Used pages:

PerfectPlay
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8

Configuration Input

As mentioned in project execution overview (chapter 3),
installer need to provide Philips Local team latest
2 weeks before installation date all info required for
remote configuration:
1 Electrical schematics how the installation will be
build. It is very important to know which transmitter;
AmpCPU relays is controlling which segment. To get this
information, it is required to add in the schematic the
serial numbers of the AmpCPU and transmitters.

The remote configuration can start if:
• Philips has received all info above
• the system is installed, powered
• AmpCPU has made connection to cloud via the
installed PerfectPlay SIM
						Red/Green LED blinking

There is still local support needed form the installer to
press on buttons of Antumbra/DLLI8I8O.

2 Required light levels for match, training and comfort
mode.
3 Antumbra/DLLI8I80 configuration:
a Remote via laptop
Local application engineer needs to have:
• Envision project SW (Dynalite)
• HW programmer DTK622-USB
b Send HW to local Philips
4 Tablet UI:
a Site name
b Field names
c Customer e-mail address

PerfectPlay
Installation Guide
Page 26

9

System behavior

The PerfectPlay system behavior after configuration:
When there is no connectivity to the cloud:
• System works standalone except the tablet
functionality.
Amp-CPU controls:
• power relays toward the luminaires (*)
• send light scenes repetitive to Transmitter
(*) when AmpCPU is powered down, relays will be open and the light will be
always off.

Transmitters decided stand-alone to sends 100% light
level over the power grid when:
• Never received a light scene from AmpCPU
• Repetitive light scenes from AmpCPU stopped during
period of 5 minutes
• Override switch (emergency contact) is set to ON.
When override switch is set back to Auto, light goes
back to the previous repetitive light scene level send by
AmpCPU
In all other cases, transmitter sends light scenes received
by AmpCPU over the power grid.
Receiver decides stand-alone to send 100% light level to
driver when
• No modulation is received over the power line

PerfectPlay
Installation Guide
Page 27

10

Service

When the system shows problems, which the installer
cannot solve, the local Philips organization needs to
be contacted who will enter a complaint in Complaint
Registration System (CRS).

PerfectPlay
Installation Guide
Page 28

A

Intake form PerfectPlay
		

Date
Project name
From
Location
Copy to

A.1

Mains power cabinet

Question
What is the mains power voltage?

What is the main fuse rating?

How are the lights switched?

Can fields be switched separately?

Are fields divided in parts?

Is a neutral wire present in the cabinet?

Do all lampposts have their own supply
cable?
What is the fuse rating to the
lampposts?
What are the cable cross sections to
the lampposts?

Answer

Remark

PerfectPlay
Installation Guide
Page 29

A.2

Poles

Question
Is a neutral wire present in the
lampposts?
What are the Present luminaires?

Do the lampposts have a shutter or
a separate cabinet with room for the
Optivision drivers?
Do all poles have a fuse?

How many luminaires have been
mounted on the poles?
After refurbishment, how many
luminaires will be mounted on the
lampposts?
Does the project have to be separated
in luminaire change and controls
change because of the complexity
and/or required period?

		

Answer

Remark

Version 7, 27 September 2017

© 2016-2017 Philips Lighting Holding B.V. all rights reserved. Philips reserves the right to
make changes in specifications and/or to discontinue any product at any timewithout notice
or obligation and will not be liable for any consequences resulting from the use of this
publication.

www.lighting.philips.com
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AmpLight Battery

General description
The AmpLight Battery module is a client module in the AmpLight
System. It is a backup/UPS module which is used for supplying other
modules with emergency power in the event of power failure.
All modules in the AmpLight System incorporate an A-Bus interface
which is based on the industrially proven RS-485 technology. The
A-Bus interface is used for power supply and for direct communication
between the modules.
If the AmpLight Battery module is installed together with an AmpLight
CPU module, it will be recharged with power as long as the battery is
supplied with 12V from the A-Bus interface.
If the main power fails, AmpLight Battery will instantaneously take over
the power supply of the A-Bus. This enables the AmpLight CPU module
to store data and send a main power failure alarm to the central server
via GPRS/SMS before it shuts down safely.

A-Bus
300mA-out/160mA-in

86

LFC7530 9137 003 413
AmpLight Battery
THA YYWW

Made in Thailand

I/O

35

Dimensions in mm

58

LFC7530/00 Datasheet
AmpLight Battery

Functionality
Communication

Reliability & Maintainability
	A-Bus two-way communication with
A-Bus masters, e.g. AmpLight CPU,
AmpLight Service.

Battery charging

	Battery charging is performed from 22
p.m. to 6 a.m. (UTC), if required.
			The temperature in this time period
must be between 0°C to + 40°C.

Auto discovery

	The module is automatically discovered
by the AmpLight CPU. In case a module
is disconnected from the
			AmpLight CPU, this is reported to
the server application and the module
is listed as missing. If the module is
reconnected to the AmpLight CPU
or another AmpLight CPU, it will be
rediscovered by the system.

Real-time clock

	The real-time clock is automatically
synchronized with the AmpLight CPU,
which in turn is synchronized with the
Network Time Protocol (NTP).

LED			Status LED (green): indicates whether the
A-Bus is up and running.
			Battery LED (red): indicates whether the
AmpLight Battery module is charging
or supplying the AmpLight CPU with
backup power in the event of power
failure.
Functional specifications
A-Bus

Battery

2/3

		A-Bus client module, check CPU
specification for details

		Initial capacity of 900 mAh (7.4 V).
Li-Polymer rechargeable, incl. safety circuit
			Expected Cycle Life:>300 cycles (> 70%
of initial capacity)

Software upgrade

	The software on the AmpLight Current
module can be updated remotely from
the central server.

Installation of new Software

 ew software is transferred without
N
interrupting the normal functionality of
the AmpLight Current.
			When the software has been transferred,
the integrity of the software is checked
and the software is installed.

Self-test 		A built-in self-test is performed after
power-up.
Watchdog and
brown-out reset

	Watchdog and brown-out reset ensure
that the system is up and running at all
times.

Installation
The AmpLight Current module must be installed in an enclosure of
protection degree IP65 or installed at a location that provides the
module with the same level of protection.
Use shielded cables, with the shield connected to GND (pin5 and
10 for the A-bus). If the use of shielded cables is not possible keep
the cable length as short as possible and place not near to disturbing
sources (e.g. RF antenna and Mains power lines).
A-Bus cable		Use shielded twisted pair (2x2) cable
The AmpLight Switch module can be
connected to any master module in the
AmpLight System, e.g. AmpLight CPU.
All A-Bus signals are double available on
the A-bus connection this makes it easy
to daisy-chain to other modules. For
detailed information, see wiring diagrams.
A-Bus cable length

<3m

Battery turn on		To minimize self-discharge the module is
delivered with the battery disconnected.
			To enable the battery, terminal 1 and
2 of the Battery connection must be
connected to each other. Keep this
bridge wire short.
Attention
Battery is not replaceable. Risk of explosion if the battery is
replaced by an incorrect type. Disposal of used batteries must
be in accordance with local environmental regulations.

LFC7530/00 Datasheet
AmpLight Battery
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Wiring

Technical data
Environmental conditions
Be careful, temperature range limited by battery!
Storage temperature
-20°C to +70°C
Operating temperature
Charging mode 0°C to +40°C
Discharging mode -20°C to 55°C
Max humidity
90% (non-condensing)
IP grade
IP20
Charge Retention/Storage [%]:
1 year at -20 to 20°C >70%
3 month at -20 to 45°C >70%
1 month at -20 to 60°C >70%

A-Bus connection
12V VCC
A
B
GND

VCC 12V
A
B
GND

A-Bus
300mA-out/160mA-in

Supply characteristics
Input voltage
Current (battery charged)

LFC7530 9137 003 413
AmpLight Battery

I/O

Battery ON

Current (during charge)
Output current

12 V DC via A-Bus
Typical 20 mA
Maximum 55 mA
160 mA
Maximum 300 mA

Mechanical
Housing	Top part Gray (RAL 7035) Lexan
940
	Base part Black (RAL 7021) Noryl
VO 1550
Coating Conformal coated
Mounting
DIN-rail (EN50022)
Weight
90 gr

Battery ON

Battery connection
Terminals: 0.5 mm2

Wiring
Connections
A-Bus and Battery connector	0.14 - 0.5 mm2 (AWG 26-20)
solid/stranded; wire strip length:
4.5mm; screwdriver, bladed, size
0.4 x 2.0; tightening torque: min
0.12Nm, max 0.15Nm
Standards and approvals
2006/95/EC, Low Voltage Directive (LVD)
2004/108/EC, EMC Directive
1999/5/EC, R&TTE Directive
2002/95/EC, RoHS Directive
2006/121/EC, REACH directive

Packing data
Type

Box dimensions
(mm)
LFC7530 AmpLight Battery 395 x 290 x 205

Ordering Data
Type
LFC7530 AmpLight Battery

3222 636 36220
03/2011
Data subject to change
www.philips.com/lightingcontrols

MOQ
1

Qty

Material

60

Cardboard

Ordering number
9137 003 41303

EAN code level 1
8727900 947625

Weight (Kg)
net
5.4

EAN code level 3
8727900 947632

gross
6.3

EOC
947625 00

Segment Control
Unit
LCN7700

Installation Instructions
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1

2

192 mm (7.5 in)

86 mm (3.3 in)

5 mm
(0.20 in)

25 mm
(0.98 in)

B Do not cover
the air vent

75 mm
(2.95 in)

58 mm
(2.2 in)

192 mm (7.5 in)

3a

5 mm
(0.20 in)

3b

DIN-EN50022/BS5584
2
1

Output
1

35
max
60° C
min
-20° C

4422 409 43451

2

1

2

3

RH
20 - 90%

18 July 2016

IP20

kg
0.390 kg

www.philips.com/controls

4

ABUS:
RS485 12V/460mA
RS232

0.14 - 0.5 mm2
(26 - 20 AWG)

ABUS

5 mm (0.2 in)
0.20 - 0.24 Nm

Open
Micro-sd
card
Micro-sim
card
0.14 - 0.5 mm2
(26 - 20 AWG)
5 mm (0.2 in)
antenna

USB*
Input:
120-277V for UL,
220-240V for CE
0.82 - 1.5 mm2
(18 - 14 AWG)
8~9 mm (0.31~0.35 in)
0.40 - 0.50 Nm

Leakage
current:
1-15mA

ETH**

GPS 2G/3G
(RPSMA (SMA
Relay:
female) female) Max 277V for UL,
Max 250V for CE,
2x A: 0-10V,
3A (resistive)
0-20mA
0.82 - 1.5 mm2
(Analog input
(18 - 14 AWG)
impedance is 510ohm)
1x D: Connect terminal to
GND for a digital low.
6 mm (0.24 in)
0.14 - 0.5 mm2
(26 - 20 AWG)
0.40 - 0.44 Nm

Phase DALI
current:
1-100mA

0.15 - 0.20 Nm

* Provides2x250mA USB 2.0
host ports totally
** support shielded
Ethernet interface
10/100M Automatic

5 mm (0.2 in)
0.20 - 0.24 Nm

5

6

NO 1
COM 1
NC 1
At least one GROUND connection needs to be connected to Earth or
screwed GPS or 2G/3G antenna is connected and installed on cabinet

© 2016 Philips Lighting Holding B.V., all rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Philips Lighting Holding B.V.
or their respective owners.
4422 409 43451
18 July 2016

COM 2
NO 2

Switch connection

www.philips.com/controls

Surge Guard
LFC7590

Operating Instructions
Instructions d’installation  Installationsanweisungen  Instrucciones de instalación  
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86 mm (3.4 in)

1

70 mm (2.8 in)

max
60° C
min
-20° C

4422 409 68434

58 mm (2.3 in)

IP20

23 February 2017

www.lighting.philips.com

2

Output
Connection
(CPU)
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Alarm monitor output
N

N
Alarm monitor input
Phase 3
Phase 2
Phase 1
Input
Connection
(Mains)

Terminals: 1.5 mm2

3

DIN-EN50022/BS5584
1

3

35 mm
(1.4 in)

2

B

Cautions
• Wiring to be done by qualified Electrician or Installer.
•	Make sure all primary inputs are disconnected from
mains before making any changes in the installation.

© 2016-2017 Philips Lighting Holding B.V., all rights
reserved. Specifications are subject to change without
notice. Trademarks are the property of Philips Lighting
Holding B.V. or their respective owners.

4422 409 68434

23 February 2017

www.lighting.philips.com

Coded Mains
Receiver LN
LLC7730/00

Installation Instructions
Instructions d’installation
Instrucciones de instalación

Istruzioni per l’installazione
Installatie-instructies

Installationsanweisungen		
安装指示书
インストール手順
بيكرتلا تاداشرإ

1
0.8–1.5 mm2
(18–16 AWG)

Use copper conductors
only rated 75 ˚C min

31 mm
(1.2 in)

9 ± 0.5 mm
(0.35 ± 0.02 in)

5.5 mm (0.22 in)

44.5 mm (1.8 in)

50 mm (2.0 in)

ø4.3 mm (0.2 in) x2

DALI/1-10V
80 mm (3.2 in)

5.0 mm
(0.2 in)

- + - +

A duplicated dimming
output using either 1-10 V
or DALI (auto detected)

90 mm (3.5 in)

max
65° C
min
-40° C

4422 107 05503

12 January 2018

IP20

kg
0.075 kg

Mains input
External trigger
input interface
120–277 V

RH
20 - 90%

www.lighting.philips.com

2

3b
Disconnect
power

External
trigger

Design-in Guide

Ls
L
Mains N

3a
Neutral
(white)

Neutral
(white) 120–277V
50/60 Hz

Orange

Line
(black)

120–277 V
50/60 Hz
Line
(black)

Driver
Driver

Mains
DALI/1–10V

3c
Not applicable

Mains

External
trigger

Ls
Mains L
N

4

Optional

Receiver L-L application
Neutral
(white)

220–277 V
50/60 Hz

Not in
package

Line
(black)

Driver
DALI /1–10V

Mains

5.6 ±0.2 mm
(0.2 ±0.01 in)

DALI or 1–10V

12.0 ±0.25 mm
(0.5 ±0.01 in)

M8

Output:
220–277 V
Input:
380–480 V

380–480 V
50/60Hz
L1
L2
L3

B
EN

FR

ES

IT

CAUTION
Safety and High Voltage Warning
Ensure that the AC power mains are turned OFF before
handling the mains wiring, or connecting any power mains
cabling to the LLC7730/00 device.
Restrictions haute tension et sécurité
Assurez-vous que les prises secteurs de courant CA sont
désactivées avant de manipuler les câblages secteurs
ou de connecter toute source d’alimentation à l’appareil
LLC7730/00.
Advertencia sobre seguridad y alta tensión
Asegúrese de que la corriente de red CA esté apagada
antes de manipular los cables de red eléctrica o de conectar
cualquier cable de red eléctrica al dispositivo LLC7730/00.
Avvertenza sulla sicurezza e sull’alta tensione
Assicurarsi che l’impianto elettrico CA sia spento prima di
maneggiare il cablaggio elettrico o di collegare eventuali cavi
elettrici al dispositivo LLC7730/00.

© 2016-2018 Philips Lighting Holding B.V., all rights
reserved. Specifications are subject to change without
notice. Trademarks are the property of Philips Lighting
Holding B.V. or their respective owners.
4422 107 05503
12 January 2018

NL

DE

JA

ZH

Veiligheid en waarschuwing voor hoogspanning
Zorg dat de netspanning is afgesloten voordat u de
netspanningsdraden vastpakt of netspanningskabels op de
LLC7730/00 aansluit.
Sicherheits- und Hochspannungswarnung
Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung
AUSGESCHALTET ist, bevor Sie Netzkabel berühren oder mit
dem LLC7730/00-Gerät verbinden
安全および高電圧に関する警告
配電線を取り扱う前、または LLC7730/00 デバイスに送電する
電力線を接続する前に、必ず、 AC 電源を「オフ」にしてくだ
さい。
安全与高压电警告
请确保先关闭交流电路，然后再操作电源连线或者将任何电源线路
连接至 LLC7730/00 设备

www.lighting.philips.com

Coded Mains
Transformer LN

LCU7725/00

Installation Instructions
Instructions d’installation  Installationsanweisungen  Instrucciones de instalación  
Istruzioni per l’installazione  Installatie-instructies  インストール手順
安装指示  

1

2

Transmitter
0.8...2.0 mm2 (AWG 18...14)
Torque: 4 Kgf.cm

26 mm
(1.0 in)

120 mm (4.7 in)

Input from Transmitter
490V square wave

5.5 mm
(0.22 in) 4x

ta : -20 ... +60°C

N

7 mm (0.3 in) 4x

in
1

out

7.5 ±0.5 mm
(0.3 ±0.02 in)
use copper
conductors
only rated
75˚ C min

2

transmitter

N

129 mm (5.1 in) max

in
1

out

2

transmitter

Neutral in/out
10...25 mm2 (AWG 8...4)
Torque: 20.7 Kgf.cm
63 A max
Neutral in/out

108 mm (4.3 in) max

139 mm (5.5 in) max

max
60° C
min
-20° C

4422 107 05493

22 February 2017

IP00

kg
3.1 kg

13 ±0.5 mm
(0.5 ±0.02 in)
use copper
conductors
only rated
105˚ C min

RH
20 - 90%

www.lighting.philips.com

B

3

EN

Disconnect
power
Product Guide

FR

ES

4

4x screw
IT

NL

Recommendation:
Install horizontally mounted at
bottom of cabinet if possible.
Cabinet IP rating IP65 or above.
B Warning
In case of vertical mounting
please make sure the transformer
is securely mounted considering
the weight. Also it is advised to
mount as low as possible. In case
transformer is not securely
mounted and would drop, it
might cause high currents and
there is a risk for electrical shocks.

5

Connect to earth

LFC7710

!

LFC7710

JA

ZH

Safety and High Voltage Warning
Ensure that the AC power mains are turned OFF before
handling the mains wiring, or connecting any power mains
cabling to the LCU7725/00 device.
Restrictions haute tension et sécurité
Assurez-vous que les prises secteurs de courant CA sont
désactivées avant de manipuler les câblages secteurs
ou de connecter toute source d’alimentation à l’appareil
LCU7725/00.
Advertencia sobre seguridad y alta tensión
Asegúrese de que la corriente de red CA esté apagada
antes de manipular los cables de red eléctrica o de conectar
cualquier cable de red eléctrica al dispositivo LCU7725/00.
Avvertenza sulla sicurezza e sull’alta tensione
Assicurarsi che l’impianto elettrico CA sia spento prima di
maneggiare il cablaggio elettrico o di collegare eventuali cavi
elettrici al dispositivo LCU7725/00.
Veiligheid en waarschuwing voor hoogspanning
Zorg dat de netspanning is afgesloten voordat u de
netspanningsdraden vastpakt of netspanningskabels op de
LCU7725/00 aansluit.
Sicherheits- und Hochspannungswarnung
Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung
AUSGESCHALTET ist, bevor Sie Netzkabel berühren oder mit
dem LCU7725/00-Gerät verbinden
安全および高電圧に関する警告
配電線を取り扱う前、または LCU7725/00 デバイスに送電する
電力線を接続する前に、必ず、 AC 電源を「オフ」にしてくだ
さい。
安全与高压电警告
请确保先关闭交流电路，然后再操作电源连线或者将任何电源线路
连接至 LCU7725/00 设备

6

OPEN = L-N
SHORT = L-L

EARTH

150mA
ta :

EARTH
Dry contact/DALI
130

DE

CAUTION

0.8 1.0

2

= AWG18...17

2

= AWG20...17

2

= AWG18...16

(0.18± 0.02 in)

4.5

0.5 1.0
(0.18± 0.02 in)

4.5

Mains(L,N)/TRANSFORMER

0.8

(0.22± 0.02 in)

5.5

Use Copper Conductors only rated 75°C min

twisted wire
wire isolation rating > 1kV
N
in

1

out

2

transmitter

B Warning
Remove the jump wire when
connecting to transmitter
LFC7710 and power on.

N
L1
L2
L3

© 2017 Philips Lighting Holding B.V., all rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Philips Lighting Holding B.V.
or their respective owners.
4422 107 05493		
22 February 2017
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Coded Mains
Transmitter
LFC7710/00

Installation Instructions
Instructions d’installation  Installationsanweisungen  Instrucciones de instalación  
Istruzioni per l’installazione  Installatie-instructies  インストール手順
安装指示  

1

2a
1

t

EARTH
Dry contact/D
ALI
Mains(L,N

4.5

4.5

)/TRANSF

(0.

ORMER 0.

86 mm (3.4 in)

5.5

(0.22±

DIN-EN50022/BS5584
t
0.8 1.0

EARTH

4.5

Dry contact/DALI

2

= AWG18...17

2

= AWG20...17

2

= AWG18...16

2

(0.18± 0.02 in)

0.5 1.0
4.5

(0.18± 0.02 in)

Mains(L,N)/TRANSFORMER
5.5

0.8

(0.22± 0.02 in)

1

192 mm (7.6 in)
N
L1
L2
L3

2

Output

35 mm
(1.8 in)

58 mm
(2.3 in)

1

2

1

2

t
0.8 1.0

EARTH

4.5

Dry contact/DA
Mains(L,N)

LI

4.5

0.5 1.0
in)
(0.18± 0.02

0.8

/TRANSFO
5.5

2

in)
(0.18± 0.02

= AWG18...17

2

Output

= AWG20...17

2

= AWG18...16

RMER

in)
(0.22± 0.02

2b
3
t

EARTH
Dry contact/
Mains(L

4.5

DALI
4.5

,N)/TRA

NSFORM
5.5

0.8 1.0
(0.18± 0.02

0.5 1.0

2

0.8

4

= AWG18...17

in)

(0.18± 0.02

ER

2

= AWG20...17

in)
2

t

= AWG18...16

(0.22± 0.02
in)

EARTH
Dry contact/DA
Mains(L,N)

4.5

LI
4.5

/TRANSFO
5.5

max
60° C
min
-20° C

4422 107 05473
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IP20

kg
0.375 kg

0.8 1.0
(0.18±

(0.22±

2

0.02 in)

0.5 1.0
(0.18±

RMER 0.8

2

=

0.02 in)
2

=A

0.02 in)

RH
20 - 90%

www.lighting.philips.com

3
0.5...1.0 mm2 (AWG 20...17);
2.0 Kgf.cm
4.5 ±0.5 mm stripping
(0.18 ±0.02 in)

1
0.8...1.0 mm2 (AWG 18...17);
2.0 Kgf.cm
4.5 ±0.5 mm stripping
(0.18 ±0.02 in)

4 x Dry contact

B Earth connection
2

Jumper connector

Open = L-N mode
LED OFF
Short = L-L mode
LED on
t

0.8 1.0

EARTH

4.5

Dry contact/DALI

0.5 1.0
4.5

Mains input
120-277V

= AWG18...17

2

= AWG20...17

2

= AWG18...16

(0.18± 0.02 in)

Mains(L,N)/TRANSFORMER
5.5

2

(0.18± 0.02 in)

0.8

(0.22± 0.02 in)

Output to Transformer
490V square wave, 130VA max
Wire isolation rating >1kv
separate from other wire

DALI

0.8...1.5 mm2 (AWG 18...16);
5.7 Kgf.cm
5.5 ±0.5 mm stripping
(0.22±0.02 in)

Dry Contact points in Panel
1: short, 0: open, x: N/A

4

EARTH
Dry contact/DALI

0.8 1.0
4.5

0.5 1.0
4.5

= AWG18...17

2

= AWG20...17

2

= AWG18...16

(0.18± 0.02 in)

Mains(L,N)/TRANSFORMER
5.5

2

(0.18± 0.02 in)

0.8

(0.22± 0.02 in)

Scene

DIM Level (%)

Emergency

DC1

DC2

DC3

Sc3

10

0

1

1

1

Sc5

50

0

0

1

1

Jumper connector LED (see step 3)

Sc6

60

0

1

0

1

Power LED (Green)
When CM TX works fine and power is ok,
LED is ON, else it is OFF

Sc7

75

0

0

0

1

Sc8

80

0

1

1

0

Sc10

90

0

0

1

0

Sc12

100

1

x

x

x

Diagnostic

0

1

0

0

DALI control

0

0

0

0

Dry Contact LED
Short = On
Open = Off

DALI LED (Green)
When DALI is in communication, LED is
blinking, else it is OFF.
CM SIGNAL (Green)
When Coded mains command is sent out
by CM TX, LED is blinking, else it is OFF.
ERROR LED (Red)
When error happens and CM TX stop sending
Coded Mains command, LED is ON, else it is OFF.

B
EN

FR

ES

IT

Note: dim levels are the default levels assigned to scene
numbers and might change due to configuration of either
receiver or transmitter.

CAUTION
Safety and High Voltage Warning
Ensure that the AC power mains are turned OFF before
handling the mains wiring, or connecting any power mains
cabling to the LFC7710/00 device.
Restrictions haute tension et sécurité
Assurez-vous que les prises secteurs de courant CA sont
désactivées avant de manipuler les câblages secteurs
ou de connecter toute source d’alimentation à l’appareil
LFC7710/00.
Advertencia sobre seguridad y alta tensión
Asegúrese de que la corriente de red CA esté apagada
antes de manipular los cables de red eléctrica o de
conectar cualquier cable de red eléctrica al dispositivo
LFC7710/00.
Avvertenza sulla sicurezza e sull’alta tensione
Assicurarsi che l’impianto elettrico CA sia spento prima di

© 2016-2017 Philips Lighting Holding B.V., all rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Philips Lighting Holding B.V.
or their respective owners.
4422 107 05473
22 February 2017

NL

DE

JA

ZH

maneggiare il cablaggio elettrico o di collegare eventuali
cavi elettrici al dispositivo LFC7710/00.
Veiligheid en waarschuwing voor hoogspanning
Zorg dat de netspanning is afgesloten voordat u de
netspanningsdraden vastpakt of netspanningskabels op
de LFC7710/00 aansluit.
Sicherheits- und Hochspannungswarnung
Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung
AUSGESCHALTET ist, bevor Sie Netzkabel berühren oder
mit dem LFC7710/00-Gerät verbinden
安全および高電圧に関する警告
配電線を取り扱う前、または LFC7710/00 デバイスに送電
する電力線を接続する前に、必ず、 AC 電源を「オフ」にし
てください。
安全与高压电警告
请确保先关闭交流电路，然后再操作电源连线或者将任何电源
线路连接至 LFC7710/00 设备

www.lighting.philips.com
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Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PHILIPS BY480P PSD 1 xLED170S/840 WB / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69 98 100 100 100

Emisión de luz 1:

GentleSpace gen3: iluminación para gran altura adaptable que ofrece elevada
eficiencia y opciones de conectividad a sistemas de iluminación y aplicaciones
de software. Con la tercera generación de la luminaria para iluminación de
gran altura GentleSpace, continuamos lanzando al mercado soluciones
innovadoras para la iluminación industrial y de gran altura adaptable.
GentleSpace gen3 ofrece una amplia variedad de opciones en cuanto a
ópticas y aberturas de haz (de muy estrechos a anchos), una gama de
posibilidades de montaje, materiales de cierre y diversos paquetes lumínicos.
Esto significa que GentleSpace gen3 puede ayudarle a crear fácilmente una
solución de iluminación idónea, a la medida de casi cualquier aplicación
industrial o de gran altura. También permite cambios en los requisitos de
aplicación (tales como cambios en el layout del espacio) gracias a su sistema
óptico flexible, que puede ajustarse fácilmente incluso tras la instalación.
Además, GentleSpace gen3 ofrece también la opción de conectividad
avanzada y está lista para conectarse a sistemas basados en IoT y
aplicaciones de software como Interact Industry. En general, tanto si busca una
solución fiable de la que no tenga que preocuparse tras la instalación, como si
busca una que pueda adaptarse y controlarse tras la misma, GentleSpace
gen3 es la solución ideal para su aplicación.
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PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Resumen

Altura del local: 8.000 m, Altura de montaje: 7.050 m, Factor mantenimiento:
0.80
Superficie

Valores en Lux, Escala 1:330

r [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/

387

30

654

0.077

Suelo

20

380

34

623

0.089

Techo

70

66

28

91

0.423

Paredes (4)

50

93

32

327

/

Plano útil

Plano útil:
Altura:
0.850 m
Trama:
128 x 128 Puntos
Zona marginal:
0.000 m
Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.229, Techo / Plano útil: 0.171.
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

26

Designación (Factor de corrección)

F (Luminaria) [lm]

F (Lámparas) [lm]

P [W]

17000

17000

120.0

PHILIPS BY480P PSD 1 xLED170S/840 WB
(1.000)
Total:

442000

Total:

442000 3120.0

Valor de eficiencia energética: 3.29 W/m² = 0.85 W/m²/100 lx (Base: 948.10 m²)
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Proyecto elaborado por RNR
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PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Lista de luminarias
26 Pieza

PHILIPS BY480P PSD 1 xLED170S/840 WB
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 17000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 17000 lm
Potencia de las luminarias: 120.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69 98 100 100 100
Lámpara: 1 x LED170S/840/- (Factor de corrección
1.000).
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Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
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PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Luminarias (lista de coordenadas)
PHILIPS BY480P PSD 1 xLED170S/840 WB
17000 lm, 120.0 W, 1 x 1 x LED170S/840/- (Factor de corrección 1.000).

N°

Posición [m]

Rotación [°]
Y
0.0

1

X
9.975

Y
26.024

Z
7.050

X
0.0

Z
90.0

2

9.975

29.764

7.050

0.0

0.0

90.0

3

9.975

33.504

7.050

0.0

0.0

90.0

4

9.975

37.244

7.050

0.0

0.0

90.0

5

9.975

40.984

7.050

0.0

0.0

90.0

6

13.763

26.024

7.050

0.0

0.0

90.0

7

13.763

33.504

7.050

0.0

0.0

90.0

8

13.763

40.984

7.050

0.0

0.0

90.0

9

17.551

29.764

7.050

0.0

0.0

90.0

10

17.551

37.244

7.050

0.0

0.0

90.0

11

21.339

26.024

7.050

0.0

0.0

90.0

12

21.339

33.504

7.050

0.0

0.0

90.0

13

21.339

40.984

7.050

0.0

0.0

90.0

14

25.128

26.024

7.050

0.0

0.0

90.0

15

25.128

33.504

7.050

0.0

0.0

90.0

16

25.128

40.984

7.050

0.0

0.0

90.0

17

28.916

29.764

7.050

0.0

0.0

90.0

18

28.916

37.244

7.050

0.0

0.0

90.0

19

32.704

26.024

7.050

0.0

0.0

90.0

20

32.704

33.504

7.050

0.0

0.0

90.0

21

32.704

40.984

7.050

0.0

0.0

90.0

22

36.492

26.024

7.050

0.0

0.0

90.0

23

36.492

29.764

7.050

0.0

0.0

90.0

24

36.492

33.504

7.050

0.0

0.0

90.0

25

36.492

37.244

7.050

0.0

0.0

90.0

26

36.492

40.984

7.050

0.0

0.0

90.0
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Teléfono
Fax
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PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total:
Potencia total:
Factor mantenimiento:
Zona marginal:
Superficie
Plano útil

442000 lm
3120.0 W
0.80
0.000 m

Intensidades lumínicas medias [lx]
directo
indirecto
total
340
47
387

Grado de reflexión [%]

Densidad lumínica media [cd/m²]

/

/

Suelo

331

49

380

20

24

Techo

0.00

66

66

70

15

Pared 1

38

55

92

50

15

Pared 2

7.08

44

51

50

8.11

Pared 3

25

53

78

50

12

Pared 4

94

64

157

50

25

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.077 (1:13)
Emin / Emax: 0.045 (1:22)
Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.229, Techo / Plano útil: 0.171.
Valor de eficiencia energética: 3.29 W/m² = 0.85 W/m²/100 lx (Base: 948.10 m²)
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PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Rendering (procesado) en 3D
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PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Rendering (procesado) de colores falsos

Poliesportiu Josep Comellas
23.04.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Baloncesto 1 trama de cálculo (PA) / Resumen

Escala 1 : 280
Posición: (23.625 m, 33.503 m, 0.000 m)
Tamaño: (28.000 m, 15.000 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 13 x 7 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Baloncesto 1
Sumario de los resultados
N°
1

Tipo
perpendicular

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

Eh m/Em

H [m]

Cámara

522

434

624

0.83

0.70

/

0.000

/

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura
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PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Baloncesto 1 trama de cálculo (PA) / Isolíneas (E,

perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 201
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (9.625 m, 26.003 m,
0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos
Em [lx]
522

Emin [lx]
434

Emax [lx]
624

Emin / Em
0.83

Emin / Emax
0.70
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PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Baloncesto 1 trama de cálculo (PA) / Gráfico de

valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 201
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (9.625 m, 26.003 m,
0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos
Em [lx]
522

Emin [lx]
434

Emax [lx]
624

Emin / Em
0.83

Emin / Emax
0.70
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PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Baloncesto 1 trama de cálculo (TA) / Resumen

Escala 1 : 280
Posición: (23.625 m, 33.503 m, 0.000 m)
Tamaño: (31.325 m, 19.000 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 15 x 9 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Baloncesto 1
Sumario de los resultados
N°
1

Tipo
perpendicular

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

Eh m/Em

H [m]

Cámara

481

285

624

0.59

0.46

/

0.000

/

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura
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PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Baloncesto 1 trama de cálculo (TA) / Isolíneas (E,

perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 224
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (7.963 m, 24.003 m,
0.000 m)

Trama: 15 x 9 Puntos
Em [lx]
481

Emin [lx]
285

Emax [lx]
624

Emin / Em
0.59

Emin / Emax
0.46
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PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Baloncesto 1 trama de cálculo (TA) / Gráfico de

valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 224
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (7.963 m, 24.003 m,
0.000 m)

Trama: 15 x 9 Puntos
Em [lx]
481

Emin [lx]
285

Emax [lx]
624

Emin / Em
0.59

Emin / Emax
0.46
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PHILIPS BY480P PSD 1 xLED170S/840 WB / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69 98 100 100 100

Emisión de luz 1:

GentleSpace gen3: iluminación para gran altura adaptable que ofrece elevada
eficiencia y opciones de conectividad a sistemas de iluminación y aplicaciones
de software. Con la tercera generación de la luminaria para iluminación de
gran altura GentleSpace, continuamos lanzando al mercado soluciones
innovadoras para la iluminación industrial y de gran altura adaptable.
GentleSpace gen3 ofrece una amplia variedad de opciones en cuanto a
ópticas y aberturas de haz (de muy estrechos a anchos), una gama de
posibilidades de montaje, materiales de cierre y diversos paquetes lumínicos.
Esto significa que GentleSpace gen3 puede ayudarle a crear fácilmente una
solución de iluminación idónea, a la medida de casi cualquier aplicación
industrial o de gran altura. También permite cambios en los requisitos de
aplicación (tales como cambios en el layout del espacio) gracias a su sistema
óptico flexible, que puede ajustarse fácilmente incluso tras la instalación.
Además, GentleSpace gen3 ofrece también la opción de conectividad
avanzada y está lista para conectarse a sistemas basados en IoT y
aplicaciones de software como Interact Industry. En general, tanto si busca una
solución fiable de la que no tenga que preocuparse tras la instalación, como si
busca una que pueda adaptarse y controlarse tras la misma, GentleSpace
gen3 es la solución ideal para su aplicación.
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PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Lista de luminarias
26 Pieza

PHILIPS BY480P PSD 1 xLED170S/840 WB
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 17000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 17000 lm
Potencia de las luminarias: 120.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69 98 100 100 100
Lámpara: 1 x LED170S/840/- (Factor de corrección
1.000).
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Teléfono
Fax
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PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Luminarias (lista de coordenadas)
PHILIPS BY480P PSD 1 xLED170S/840 WB
17000 lm, 120.0 W, 1 x 1 x LED170S/840/- (Factor de corrección 1.000).

N°

Posición [m]

Rotación [°]
Y
0.0

1

X
9.975

Y
26.024

Z
7.050

X
0.0

Z
90.0

2

9.975

29.764

7.050

0.0

0.0

90.0

3

9.975

33.504

7.050

0.0

0.0

90.0

4

9.975

37.244

7.050

0.0

0.0

90.0

5

9.975

40.984

7.050

0.0

0.0

90.0

6

13.763

26.024

7.050

0.0

0.0

90.0

7

13.763

33.504

7.050

0.0

0.0

90.0

8

13.763

40.984

7.050

0.0

0.0

90.0

9

17.551

29.764

7.050

0.0

0.0

90.0

10

17.551

37.244

7.050

0.0

0.0

90.0

11

21.339

26.024

7.050

0.0

0.0

90.0

12

21.339

33.504

7.050

0.0

0.0

90.0

13

21.339

40.984

7.050

0.0

0.0

90.0

14

25.128

26.024

7.050

0.0

0.0

90.0

15

25.128

33.504

7.050

0.0

0.0

90.0

16

25.128

40.984

7.050

0.0

0.0

90.0

17

28.916

29.764

7.050

0.0

0.0

90.0

18

28.916

37.244

7.050

0.0

0.0

90.0

19

32.704

26.024

7.050

0.0

0.0

90.0

20

32.704

33.504

7.050

0.0

0.0

90.0

21

32.704

40.984

7.050

0.0

0.0

90.0

22

36.492

26.024

7.050

0.0

0.0

90.0

23

36.492

29.764

7.050

0.0

0.0

90.0

24

36.492

33.504

7.050

0.0

0.0

90.0

25

36.492

37.244

7.050

0.0

0.0

90.0

26

36.492

40.984

7.050

0.0

0.0

90.0
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PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Encesa mitja pista 1 / Datos de planificación

Escala 1 : 280
N°
1

Grupo de control (Luminaria)
Grupo de control 1 (PHILIPS BY480P PSD 1 xLED170S/840 WB)
Todas las demás luminarias

Valor de atenuación (Total) [%]
100
0
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PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Encesa mitja pista 1 / MITJA PISTA 1 / Resumen

Escala 1 : 280
Posición: (15.721 m, 32.302 m, 0.000 m)
Tamaño: (14.901 m, 21.025 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 9 x 13 Puntos
Sumario de los resultados
N°
1

Tipo
perpendicular

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

Eh m/Em

H [m]

Cámara

415

150

608

0.36

0.25

/

0.000

/

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura

Página 7

Poliesportiu Josep Comellas
23.04.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Encesa mitja pista 1 / MITJA PISTA 1 / Isolíneas (E,

perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 169
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (8.270 m, 21.790 m,
0.000 m)

Trama: 9 x 13 Puntos
Em [lx]
415

Emin [lx]
150

Emax [lx]
608

Emin / Em
0.36

Emin / Emax
0.25
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PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Encesa mitja pista 1 / MITJA PISTA 1 / Gráfico de

valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 169
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (8.270 m, 21.790 m,
0.000 m)

Trama: 9 x 13 Puntos
Em [lx]
415

Emin [lx]
150

Emax [lx]
608

Emin / Em
0.36

Emin / Emax
0.25
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PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Encesa mitja pista 2 / Datos de planificación

Escala 1 : 280
N°
1

Grupo de control (Luminaria)
Grupo de control 2 (PHILIPS BY480P PSD 1 xLED170S/840 WB)
Todas las demás luminarias

Valor de atenuación (Total) [%]
100
0
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PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Encesa mitja pista 2 / MITJA PISTA 2 / Resumen

Escala 1 : 280
Posición: (31.177 m, 32.279 m, 0.000 m)
Tamaño: (14.901 m, 21.025 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 9 x 13 Puntos
Sumario de los resultados
N°
1

Tipo
perpendicular

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

Eh m/Em

H [m]

Cámara

406

154

590

0.38

0.26

/

0.000

/

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura
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PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Encesa mitja pista 2 / MITJA PISTA 2 / Isolíneas (E,

perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 169
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (23.726 m, 21.766 m,
0.000 m)

Trama: 9 x 13 Puntos
Em [lx]
406

Emin [lx]
154

Emax [lx]
590

Emin / Em
0.38

Emin / Emax
0.26
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PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Encesa mitja pista 2 / MITJA PISTA 2 / Gráfico de

valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 169
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (23.726 m, 21.766 m,
0.000 m)

Trama: 9 x 13 Puntos
Em [lx]
406

Emin [lx]
154

Emax [lx]
590

Emin / Em
0.38

Emin / Emax
0.26
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PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Encesa total / Datos de planificación

Escala 1 : 280
N°
1

Grupo de control (Luminaria)
Grupo de control 3 (PHILIPS BY480P PSD 1 xLED170S/840 WB)
Todas las demás luminarias

Valor de atenuación (Total) [%]
100
0
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PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Encesa total / Baloncesto 1 trama de cálculo (PA) /

Resumen

Escala 1 : 280
Posición: (23.625 m, 33.503 m, 0.000 m)
Tamaño: (28.000 m, 15.000 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 13 x 7 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Baloncesto 1
Sumario de los resultados
N°
1

Tipo
perpendicular

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

Eh m/Em

H [m]

Cámara

522

434

624

0.83

0.70

/

0.000

/

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura
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PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Encesa total / Baloncesto 1 trama de cálculo (PA) /

Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 201
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (9.625 m, 26.003 m,
0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos
Em [lx]
522

Emin [lx]
434

Emax [lx]
624

Emin / Em
0.83

Emin / Emax
0.70
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PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Encesa total / Baloncesto 1 trama de cálculo (PA) /

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 201
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (9.625 m, 26.003 m,
0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos
Em [lx]
522

Emin [lx]
434

Emax [lx]
624

Emin / Em
0.83

Emin / Emax
0.70
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PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Encesa total / Baloncesto 1 trama de cálculo (TA) /

Resumen

Escala 1 : 280
Posición: (23.625 m, 33.503 m, 0.000 m)
Tamaño: (31.325 m, 19.000 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 15 x 9 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Baloncesto 1
Sumario de los resultados
N°
1

Tipo
perpendicular

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

Eh m/Em

H [m]

Cámara

481

285

624

0.59

0.46

/

0.000

/

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura
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PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Encesa total / Baloncesto 1 trama de cálculo (TA) /

Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 224
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (7.963 m, 24.003 m,
0.000 m)

Trama: 15 x 9 Puntos
Em [lx]
481

Emin [lx]
285

Emax [lx]
624

Emin / Em
0.59

Emin / Emax
0.46
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PISTA CENTRAL OPTIMITZACIO / Encesa total / Baloncesto 1 trama de cálculo (TA) /

Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 224
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (7.963 m, 24.003 m,
0.000 m)

Trama: 15 x 9 Puntos
Em [lx]
481

Emin [lx]
285

Emax [lx]
624

Emin / Em
0.59

Emin / Emax
0.46
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

1

Pista

1.1

Descripción Pista

1.1.1 Planta horizontal
N

[m]
35

30

25

20

15

10

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5

25.0

27.5

30.0

32.5

[m]

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / www.grupoprilux.com
Relux1
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

1

Pista

1.1

Descripción Pista

1.1.1 Planta horizontal
Pared
x
1
2.05 m
2
8.05 m
3
8.05 m
4
24.10 m
5
24.75 m
6
32.79 m
7
33.10 m
8
33.32 m
9
33.33 m
10
2.05 m
Suelo
Techo
Altura del espacio
Altura del nivel útil

y
17.62 m
17.62 m
7.59 m
5.60 m
10.88 m
10.88 m
17.65 m
17.65 m
39.31 m
39.31 m

Longitud Grado de reflexión
21.69 m
50.0 %
6.00 m
50.0 %
10.03 m
50.0 %
16.17 m
50.0 %
5.32 m
50.0 %
8.04 m
50.0 %
6.78 m
50.0 %
0.22 m
50.0 %
21.66 m
50.0 %
31.28 m
50.0 %
20.0 %
70.0 %

7.15 m
0.00 m

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / www.grupoprilux.com
Relux1
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

1

Pista

1.2

Resumen, Pista

1.2.1 Resumen de los resultados, Superficie deportiva 1.1
N
[m]
35
30
25
20
15
10

2.5

Iluminancia [lx]

0

7.5

12.5

150

17.5

200

22.5

27.5

32.5

[m]

300

General
Algoritmo de cálculo utilizada
Altura de la superficie de valoración
Factor de mant.

Parte indirecta media
0.00 m
0.90

Flujo luminoso total de lámparas
Potencia total
Potencia total por superficie (916.69 m²)

747182 lm
6518 W
7.11 W/m² (0.87 W/m²/100lx)

Iluminancia
Iluminancia media
Iluminancia mínima
Iluminancia máxima
Uniformidad Uo
Uniformidad Ud

813 lx
574 lx
913 lx:
1:1.42 (0.71)
1:1.59 (0.63)

Tipo Cant.

Em
Emin
Emax
Emin/Em
Emin/Emax

500

Producto
Prilux Tecnico\\\
Nº de artículo
: 241762
Nombre de la lum. : BENZINE E 32leds 96W 740 1000mA ÓPTICA MEDIA
Equipamiento
: 1 x LED 108 W / 13033 lm

1

40

2

10

Nº de artículo
: 211284
Nombre de la lum. : SILENT LED THIN LINE 1x26W 840 350mA FIN
Equipamiento
: 1 x LED 28 W / 2839 lm

3

10

Nº de artículo
: 204309
Nombre de la lum. : SILENT LED THIN LINE 1x26W 840 350mA INICIO
Equipamiento
: 1 x LED 28 W / 2839 lm
GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / www.grupoprilux.com

Relux1
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

1

Pista

1.2

Resumen, Pista

1.2.1 Resumen de los resultados, Superficie deportiva 1.1
4

50

5

17

Nº de artículo
: 204484
Nombre de la lum. : SILENT LED THIN LINE 1x26W 840 350mA INTERMEDIO
Equipamiento
: 1 x LED 28 W / 2839 lm
Prilux Consumo
Nº de artículo
: 381475
Nombre de la lum. : KENTAU 14W 840 BL
Equipamiento
: 1 x LED 14 W / 1596 lm

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / www.grupoprilux.com
Relux1
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

1.2

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

Resumen, Pista

1.2.2 Resumen de los resultados, Superficie de evaluación 1
N
[m]
35
30
25
20
15
10

2.5

Iluminancia [lx]

0

7.5

12.5

150

17.5

200

22.5

27.5

32.5

[m]

300

500

General
Algoritmo de cálculo utilizada
Factor de mant.

Parte indirecta media
0.90

Flujo luminoso total de lámparas
Potencia total
Potencia total por superficie (916.69 m²)

747182.00 lm
6518.0 W
7.11 W/m² (1.02 W/m²/100lx)

Superficie de evaluación 1
Em
Emin
Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
Posición
Tipo Cant.
1

40

2

10

Nivel útil 1.1
horizontal
697 lx
254 lx
0.36
0.27
0.00 m

Producto
Prilux Tecnico\\\
Nº de artículo
: 241762
Nombre de la lum. : BENZINE E 32leds 96W 740 1000mA ÓPTICA MEDIA
Equipamiento
: 1 x LED 108 W / 13033 lm
Nº de artículo
: 211284
Nombre de la lum. : SILENT LED THIN LINE 1x26W 840 350mA FIN
Equipamiento
: 1 x LED 28 W / 2839 lm
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

1.2

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

Resumen, Pista

1.2.2 Resumen de los resultados, Superficie de evaluación 1
3

10

Nº de artículo
: 204309
Nombre de la lum. : SILENT LED THIN LINE 1x26W 840 350mA INICIO
Equipamiento
: 1 x LED 28 W / 2839 lm

4

50

Nº de artículo
: 204484
Nombre de la lum. : SILENT LED THIN LINE 1x26W 840 350mA INTERMEDIO
Equipamiento
: 1 x LED 28 W / 2839 lm

5

17

Prilux Consumo
Nº de artículo
: 381475
Nombre de la lum. : KENTAU 14W 840 BL
Equipamiento
: 1 x LED 14 W / 1596 lm

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / www.grupoprilux.com
Relux1

Página 21/76

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

1

Pista

1.3

Resultados del cálculo, Pista

1.3.1 Tabla, Superficie deportiva 1.1 (E)

614

708

728

741

745

749

747

746

740

734

725

689 (574)

[m]
34

717

822

844

860

859

869

861

865

857

850

843

798

668

32

744

849

872

887

889

905

892

893

886

879

869

823

698

30

747

858

885

895

905

904

908

901

896

889

877

842

695

28

753

856

879

898

894 [913] 898

903

893

886

879

829

705

26

731

838

860

876

877

885

879

882

875

869

859

815

682

24

641

738

760

773

776

782

779

780

774

768

759

719

603

17.5

20.0

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

22.5

25.0

27.5

30.0

[m]

Iluminancia [lx]

Altura del nivel de referencia
Iluminancia media
Iluminancia mínima
Iluminancia máxima
Uniformidad Uo
Uniformidad Ud

Em
Emin
Emax
Emin/Em
Emin/Emax

: 0.00 m
: 813 lx
: 574 lx
: 913 lx:
: 1 : 1.42 (0.71)
: 1 : 1.59 (0.63)
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

2

Sala 1

2.1

Descripción Sala 1

2.1.1 Planta horizontal
[m]
0

N

-1

-2

-3

-4

-5

-6

0.0
Pared
x
1
33.51 m
2
33.42 m
3
33.43 m
4
36.88 m
5
36.88 m
6
35.92 m
7
35.91 m
8
33.53 m
Suelo
Techo
Altura del espacio
Altura del nivel útil

y
34.51 m
34.51 m
30.04 m
30.03 m
36.13 m
36.14 m
36.67 m
36.66 m

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

[m]

Longitud Grado de reflexión
2.15 m
50.0 %
0.09 m
50.0 %
4.47 m
50.0 %
3.45 m
50.0 %
6.10 m
50.0 %
0.97 m
50.0 %
0.53 m
50.0 %
2.38 m
50.0 %
20.0 %
70.0 %

2.18 m
0.75 m
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

2

Sala 1

2.2

Resumen, Sala 1

2.2.1 Resumen de los resultados, Superficie de evaluación 1
[m]
0

N

-1
-2
-3
-4
-5
-6

0.0

Iluminancia [lx]

0

150

1.0

2.0

200

3.0

[m]

300

500

General
Algoritmo de cálculo utilizada
Altura del nivel de luminarias
Factor de mant.

Parte indirecta media
2.18 m
0.90

Flujo luminoso total de lámparas
Potencia total
Potencia total por superficie (22.19 m²)

10560.00 lm
92.0 W
4.15 W/m² (1.17 W/m²/100lx)

Superficie de evaluación 1
Em
Emin
Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (3.7H 7.1H)
Posición
Tipo Cant.
6

2

Nivel útil 1.1
horizontal
354 lx
118 lx
0.33
0.15
<=23.2
0.75 m

Producto
Prilux Tecnico\\\
Nº de artículo
: 550611
Nombre de la lum. : BERLIN AVANT 1200mm 300mA 2x22W 840
Equipamiento
: 1 x LED 46 W / 5280 lm
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

3

Sala 2

3.1

Descripción Sala 2

3.1.1 Planta horizontal

N

0.0

2.5

5.0

Pared
x
1
33.58 m
2
33.56 m
3
5.87 m
4
5.89 m
5
2.04 m
6
2.03 m
Suelo
Techo
Altura del espacio
Altura del nivel útil

7.5

y
39.54 m
44.26 m
44.26 m
42.30 m
42.28 m
39.57 m

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5

25.0

27.5

30.0

[m]

Longitud Grado de reflexión
31.56 m
50.0 %
4.72 m
50.0 %
27.69 m
50.0 %
1.96 m
50.0 %
3.85 m
50.0 %
2.71 m
50.0 %
20.0 %
70.0 %

3.83 m
----
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

3

Sala 2

3.2

Resumen, Sala 2

3.2.1 Resumen de los resultados, Superficie de evaluación 1

N

0.0

2.5

5.0

Iluminancia [lx]

7.5

0

10.0

12.5

15.0

150

17.5

200

20.0

22.5

25.0

300

27.5

Parte indirecta media
2.90 m
0.90

Flujo luminoso total de lámparas
Potencia total
Potencia total por superficie (140.85 m²)

47520.00 lm
414.0 W
2.94 W/m² (1.05 W/m²/100lx)

Em
Emin
Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (2.9H 19.1H)
Posición
Tipo Cant.
6

9

[m]

500

General
Algoritmo de cálculo utilizada
Altura del nivel de luminarias
Factor de mant.

Superficie de evaluación 1

30.0

Nivel útil 1.1
horizontal
279 lx
24 lx
0.09
0.05
<=23.0
0.75 m (rot: 0°/0.06°)

Producto
Prilux Tecnico\\\
Nº de artículo
: 550611
Nombre de la lum. : BERLIN AVANT 1200mm 300mA 2x22W 840
Equipamiento
: 1 x LED 46 W / 5280 lm
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

4

Sala 3

4.1

Descripción Sala 3

4.1.1 Planta horizontal

N

0

2

4

6

8

10

12

14

[m]
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

4

Sala 3

4.1

Descripción Sala 3

4.1.1 Planta horizontal
Pared
x
1
24.27 m
2
36.24 m
3
36.39 m
4
39.05 m
5
39.44 m
6
33.56 m
7
33.28 m
8
33.09 m
9
33.10 m
10
24.93 m
Suelo
Techo
Altura del espacio
Altura del nivel útil

y
5.56 m
4.04 m
5.24 m
4.90 m
13.42 m
13.82 m
10.41 m
10.42 m
10.69 m
10.70 m

Longitud Grado de reflexión
5.18 m
50.0 %
12.06 m
50.0 %
1.21 m
50.0 %
2.69 m
50.0 %
8.53 m
50.0 %
5.89 m
50.0 %
3.42 m
50.0 %
0.19 m
50.0 %
0.27 m
50.0 %
8.18 m
50.0 %
20.0 %
70.0 %

3.46 m
0.75 m
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

4

Sala 3

4.2

Resumen, Sala 3

4.2.1 Resumen de los resultados, Superficie de evaluación 1

[m]
3

N

2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
0

Iluminancia [lx]

0

2

4

150

6

8

200

10

12

14

[m]

300

500

General
Algoritmo de cálculo utilizada
Altura del nivel de luminarias
Factor de mant.

Parte indirecta media
3.46 m
0.90

Flujo luminoso total de lámparas
Potencia total
Potencia total por superficie (102.89 m²)

31680.00 lm
276.0 W
2.68 W/m² (1.12 W/m²/100lx)

Superficie de evaluación 1
Em
Emin
Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
Posición
Tipo Cant.
6

6

Nivel útil 1.1
horizontal
239 lx
56 lx
0.23
0.14
0.75 m

Producto
Prilux Tecnico\\\
Nº de artículo
: 550611
Nombre de la lum. : BERLIN AVANT 1200mm 300mA 2x22W 840
Equipamiento
: 1 x LED 46 W / 5280 lm
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

5

Sala 4

5.1

Descripción Sala 4

5.1.1 Planta horizontal

N

0.0

0.5

Pared
x
1
3.49 m
2
6.69 m
3
6.66 m
4
7.86 m
5
7.87 m
6
3.48 m
Suelo
Techo
Altura del espacio
Altura del nivel útil

1.0

1.5

2.0

2.5

y
7.97 m
7.57 m
9.18 m
9.19 m
11.19 m
11.16 m

Longitud Grado de reflexión
3.19 m
50.0 %
3.22 m
50.0 %
1.61 m
50.0 %
1.20 m
50.0 %
2.00 m
50.0 %
4.40 m
50.0 %
20.0 %
70.0 %

3.0

3.5

4.0

[m]

3.11 m
0.75 m
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

5

Sala 4

5.2

Resumen, Sala 4

5.2.1 Resumen de los resultados, Superficie de evaluación 1
[m]
0.0

N

-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-3.5
0.0

Iluminancia [lx]

0

0.5

1.0

1.5

150

2.0

2.5

200

3.0

3.5

4.0

[m]

300

500

General
Algoritmo de cálculo utilizada
Altura del nivel de luminarias
Factor de mant.

Parte indirecta media
2.85 m
0.90

Flujo luminoso total de lámparas
Potencia total
Potencia total por superficie (13.23 m²)

5280.00 lm
46.0 W
3.48 W/m² (2.25 W/m²/100lx)

Superficie de evaluación 1
Em
Emin
Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (2.2H 2.7H)
Posición
Tipo Cant.
6

1

Nivel útil 1.1
horizontal
154 lx
80 lx
0.52
0.38
<=19.6
0.75 m

Producto
Prilux Tecnico\\\
Nº de artículo
: 550611
Nombre de la lum. : BERLIN AVANT 1200mm 300mA 2x22W 840
Equipamiento
: 1 x LED 46 W / 5280 lm
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

Resumen, Planta 2
.1 Resumen de planta

Número de espacios
Área total
Número de luminarias
Flujo luminoso total de lámparas
Potencia total
Potencia total por superficie

19
490 m²
137
170025 lm
1583 W
3.23 W/m²

Calculado

Lista de unidades
Tipo Cant.

Producto
Prilux Tecnico\\\
Nº de artículo
: 550611
Nombre de la lum. : BERLIN AVANT 1200mm 300mA 2x22W 840
Equipamiento
: 1 x LED 46 W / 5280 lm

6

5

9

2

Nº de artículo
: 234061
Nombre de la lum. : TRIBOLA NEO LED 8W 840 45D BLANCO
Equipamiento
: 1 x LED 9 W / 703 lm

11

1

Nº de artículo
: 550765
Nombre de la lum. : BERLIN AVANT 1X LED 1x22W 1200mm 840 300mA
Equipamiento
: 1 x LED 24 W / 2640 lm
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

Resumen, Planta 2
.1 Resumen de planta
5

11

8

111

7

2

10

5

Prilux Consumo
Nº de artículo
: 381475
Nombre de la lum. : KENTAU 14W 840 BL
Equipamiento
: 1 x LED 14 W / 1596 lm
Nº de artículo
: 381512
Nombre de la lum. : KENTAU 9W 840 BL
Equipamiento
: 1 x LED 9 W / 954 lm
Prilux Técnico\\\
Nº de artículo
: 233309
Nombre de la lum. : TRIBOLA NEO 25W 840 670mA 60D
Equipamiento
: 1 x LED 29 W / 2442 lm
Prilux Consumo\\\
Nº de artículo
: 381444
Nombre de la lum. : KENTAU 20W 840 BL
Equipamiento
: 1 x LED 20 W / 2249 lm

Espacios
12 x Luminarias
Vestuario 1
Flujo luminoso total de lámparas 11448 lm
Potencia total
108 W
Potencia total por superficie (28 m²)3.87 W/m²
Em
258 lx
Emin
192 lx
Emin/Em (Uo)
0.75
UGR
<=26.9
2 x Luminarias
Vestuario Arbitro
Flujo luminoso total de lámparas 3192 lm
Potencia total
28 W
Potencia total por superficie (7 m²) 3.82 W/m²
Em
260 lx
Emin
234 lx
Emin/Em (Uo)
0.90
UGR
<=23.8
1 x Luminarias
Entrada baños 1
Flujo luminoso total de lámparas 1596 lm
Potencia total
14 W
Potencia total por superficie (5 m²) 3.03 W/m²
Em
186 lx
Emin
164 lx
Emin/Em (Uo)
0.88
UGR
<=23.2

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / www.grupoprilux.com
Relux1

Página 33/76

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

Resumen, Planta 2
.1 Resumen de planta
2 x Luminarias
Baño 1
Flujo luminoso total de lámparas 2550 lm
Potencia total
23 W
Potencia total por superficie (4 m²) 6.17 W/m²
Em
250 lx
Emin
188 lx
Emin/Em (Uo)
0.75
UGR
--1 x Luminarias
Duchas 1
Flujo luminoso total de lámparas 2442 lm
Potencia total
29 W
Potencia total por superficie (6 m²) 4.48 W/m²
Em
438 lx
Emin
273 lx
Emin/Em (Uo)
0.62
UGR
<=18.5
1 x Luminarias
Duchas 1.1
Flujo luminoso total de lámparas 2640 lm
Potencia total
24 W
Potencia total por superficie (2 m²) 13.39 W/m²
Em
405 lx
Emin
236 lx
Emin/Em (Uo)
0.58
UGR
<=18.3
2 x Luminarias
Baño Árbitro
Flujo luminoso total de lámparas 1406 lm
Potencia total
18 W
Potencia total por superficie (5 m²) 3.79 W/m²
Em
218 lx
Emin
68 lx
Emin/Em (Uo)
0.31
UGR
<=21.3
12 x Luminarias
Vestuario 2
Flujo luminoso total de lámparas 11448 lm
Potencia total
108 W
Potencia total por superficie (26 m²)4.11 W/m²
Em
268 lx
Emin
198 lx
Emin/Em (Uo)
0.74
UGR
<=26.8
2 x Luminarias
Baño 2
Flujo luminoso total de lámparas 2550 lm
Potencia total
23 W
Potencia total por superficie (4 m²) 6.08 W/m²
Em
267 lx
Emin
227 lx
Emin/Em (Uo)
0.85
UGR
---
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

Resumen, Planta 2
.1 Resumen de planta
1 x Luminarias
Duchas 2
Flujo luminoso total de lámparas 2442 lm
Potencia total
29 W
Potencia total por superficie (7 m²) 4.45 W/m²
Em
446 lx
Emin
260 lx
Emin/Em (Uo)
0.58
UGR
<=18.5
1 x Luminarias
Entrada baños 2
Flujo luminoso total de lámparas 1596 lm
Potencia total
14 W
Potencia total por superficie (4 m²) 3.21 W/m²
Em
194 lx
Emin
176 lx
Emin/Em (Uo)
0.91
UGR
<=23.2
4 x Luminarias
Sala 1
Flujo luminoso total de lámparas 21120 lm
Potencia total
184 W
Potencia total por superficie (38 m²)4.79 W/m²
Em
208 lx
Emin
35 lx
Emin/Em (Uo)
0.17
UGR
--73 x Luminarias
Pasillos
Flujo luminoso total de lámparas 69642 lm
Potencia total
657 W
Potencia total por superficie (302 m²)
2.18 W/m²
Em
155 lx
Emin
76 lx
Emin/Em (Uo)
0.49
UGR
--5 x Luminarias
Recepción
Flujo luminoso total de lámparas 7980 lm
Potencia total
70 W
Potencia total por superficie (12 m²)5.93 W/m²
Em
388 lx
Emin
231 lx
Emin/Em (Uo)
0.60
UGR
<=24.9
1 x Luminarias
Sala 2
Flujo luminoso total de lámparas 5280 lm
Potencia total
46 W
Potencia total por superficie (4 m²) 11.21 W/m²
Em
125 lx
Emin
107 lx
Emin/Em (Uo)
0.86
UGR
<=18.6
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

Resumen, Planta 2
.1 Resumen de planta
4 x Luminarias
Oficina
Flujo luminoso total de lámparas 8996 lm
Potencia total
80 W
Potencia total por superficie (12 m²)6.83 W/m²
Em
405 lx
Emin
368 lx
Emin/Em (Uo)
0.91
UGR
<=23.7
1 x Luminarias
Baño 1
Flujo luminoso total de lámparas 2249 lm
Potencia total
20 W
Potencia total por superficie (3 m²) 6.24 W/m²
Em
192 lx
Emin
181 lx
Emin/Em (Uo)
0.95
UGR
<=22.6
7 x Luminarias
Baño 2
Flujo luminoso total de lámparas 6678 lm
Potencia total
63 W
Potencia total por superficie (13 m²)4.94 W/m²
Em
282 lx
Emin
188 lx
Emin/Em (Uo)
0.67
UGR
<=25.2
5 x Luminarias
Baño 3
Flujo luminoso total de lámparas 4770 lm
Potencia total
45 W
Potencia total por superficie (8 m²) 5.35 W/m²
Em
253 lx
Emin
181 lx
Emin/Em (Uo)
0.72
UGR
<=24.7

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / www.grupoprilux.com
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

1

Vestuario 1

1.1

Descripción Vestuario 1

1.1.1 Planta horizontal

N

0

1

Pared
x
1
-280.33 m
2
-273.59 m
3
-273.61 m
4
-274.10 m
5
-274.10 m
6
-273.60 m
7
-273.61 m
8
-280.35 m
Suelo
Techo
Altura del espacio
Altura del nivel útil

2

y
245.61 m
245.64 m
248.20 m
248.19 m
248.29 m
248.29 m
249.79 m
249.75 m

3

4

5

6

[m]

Longitud Grado de reflexión
4.14 m
50.0 %
6.74 m
50.0 %
2.56 m
50.0 %
0.49 m
50.0 %
0.10 m
50.0 %
0.50 m
50.0 %
1.50 m
50.0 %
6.74 m
50.0 %
20.0 %
70.0 %

2.70 m
0.75 m

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / www.grupoprilux.com
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

1

Vestuario 1

1.2

Resumen, Vestuario 1

1.2.1 Resumen de los resultados, Superficie de evaluación 1
[m]
0.0

N

-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-3.5
-4.0
0

Iluminancia [lx]

1

0

2

150

3

4

200

5

6

[m]

300

500

General
Algoritmo de cálculo utilizada
Altura del nivel de luminarias
Factor de mant.

Parte indirecta media
2.70 m
0.90

Flujo luminoso total de lámparas
Potencia total
Potencia total por superficie (27.90 m²)

11448.00 lm
108.0 W
3.87 W/m² (1.50 W/m²/100lx)

Superficie de evaluación 1
Em
Emin
Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (2.8H 4.5H)
Posición
Tipo Cant.
8

12

Nivel útil 1.1
horizontal
258 lx
192 lx
0.75
0.57
<=26.9
0.75 m

Producto
Prilux Consumo
Nº de artículo
: 381512
Nombre de la lum. : KENTAU 9W 840 BL
Equipamiento
: 1 x LED 9 W / 954 lm

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

2

Vestuario Arbitro

2.1

Descripción Vestuario Arbitro

2.1.1 Planta horizontal

N

0.00

0.25

Pared
x
1
-273.48 m
2
-270.50 m
3
-270.51 m
4
-273.51 m
Suelo
Techo
Altura del espacio
Altura del nivel útil

0.50

0.75

y
247.34 m
247.36 m
249.81 m
249.79 m

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

[m]

Longitud Grado de reflexión
2.45 m
50.0 %
2.98 m
50.0 %
2.45 m
50.0 %
3.00 m
50.0 %
20.0 %
70.0 %

2.48 m
0.75 m

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / www.grupoprilux.com
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

2

Vestuario Arbitro

2.2

Resumen, Vestuario Arbitro

2.2.1 Resumen de los resultados, Superficie de evaluación 1

[m]
-0.0

N

-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
-1.4
-1.6
-1.8
-2.0
-2.2
-2.4

0.00

Iluminancia [lx]

0

0.50

1.00

150

1.50

200

2.00

2.50

3.00

[m]

300

500

General
Algoritmo de cálculo utilizada
Altura del nivel de luminarias
Factor de mant.

Parte indirecta media
2.48 m
0.90

Flujo luminoso total de lámparas
Potencia total
Potencia total por superficie (7.33 m²)

3192.00 lm
28.0 W
3.82 W/m² (1.47 W/m²/100lx)

Superficie de evaluación 1
Em
Emin
Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (1.9H 2.3H)
Posición
Tipo Cant.
5

2

Nivel útil 1.1
horizontal
260 lx
234 lx
0.90
0.83
<=23.8
0.75 m

Producto
Prilux Consumo
Nº de artículo
: 381475
Nombre de la lum. : KENTAU 14W 840 BL
Equipamiento
: 1 x LED 14 W / 1596 lm

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / www.grupoprilux.com
Relux1

Página 40/76

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

3

Entrada baños 1

3.1

Descripción Entrada baños 1

3.1.1 Planta horizontal

N

0.0

0.2

Pared
x
1
-276.00 m
2
-273.62 m
3
-273.62 m
4
-276.02 m
Suelo
Techo
Altura del espacio
Altura del nivel útil

0.4

0.6

y
249.88 m
249.90 m
251.83 m
251.82 m

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

[m]

Longitud Grado de reflexión
1.94 m
50.0 %
2.38 m
50.0 %
1.93 m
50.0 %
2.40 m
50.0 %
20.0 %
70.0 %

2.48 m
0.75 m

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

3

Entrada baños 1

3.2

Resumen, Entrada baños 1

3.2.1 Resumen de los resultados, Superficie de evaluación 1

[m]
-0.0

N

-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
-1.4
-1.6
-1.8

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2

Iluminancia [lx]

0

150

200

[m]

300

500

General
Algoritmo de cálculo utilizada
Altura del nivel de luminarias
Factor de mant.

Parte indirecta media
2.48 m
0.90

Flujo luminoso total de lámparas
Potencia total
Potencia total por superficie (4.62 m²)

1596.00 lm
14.0 W
3.03 W/m² (1.63 W/m²/100lx)

Superficie de evaluación 1
Em
Emin
Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (2.0H 2.0H)
Posición
Tipo Cant.
5

1

Nivel útil 1.1
horizontal
186 lx
164 lx
0.88
0.79
<=23.2
0.75 m

Producto
Prilux Consumo
Nº de artículo
: 381475
Nombre de la lum. : KENTAU 14W 840 BL
Equipamiento
: 1 x LED 14 W / 1596 lm

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

4

Baño 1

4.1

Descripción Baño 1

4.1.1 Planta horizontal

N

Pared
x
1
-278.04 m
2
-276.11 m
3
-276.11 m
4
-278.05 m
Suelo
Techo
Altura del espacio
Altura del nivel útil

y
249.88 m
249.90 m
251.82 m
251.81 m

Longitud Grado de reflexión
1.93 m
50.0 %
1.93 m
50.0 %
1.93 m
50.0 %
1.94 m
50.0 %
20.0 %
70.0 %

2.48 m
0.75 m

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

4

Baño 1

4.2

Resumen, Baño 1

4.2.1 Resumen de los resultados, Superficie de evaluación 1

[m]
-0.0

N

-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
-1.4
-1.6
-1.8

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

Iluminancia [lx]

0

150

200

[m]

300

500

General
Algoritmo de cálculo utilizada
Altura del nivel de luminarias
Factor de mant.

Parte indirecta media
2.48 m
0.90

Flujo luminoso total de lámparas
Potencia total
Potencia total por superficie (3.73 m²)

2550.00 lm
23.0 W
6.17 W/m² (2.47 W/m²/100lx)

Superficie de evaluación 1
Em
Emin
Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
Posición
Tipo Cant.
5

1

8

1

Nivel útil 1.1
horizontal
250 lx
188 lx
0.75
0.62
0.75 m

Producto
Prilux Consumo
Nº de artículo
: 381475
Nombre de la lum. : KENTAU 14W 840 BL
Equipamiento
: 1 x LED 14 W / 1596 lm
Nº de artículo
: 381512
Nombre de la lum. : KENTAU 9W 840 BL
Equipamiento
: 1 x LED 9 W / 954 lm

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

5

Duchas 1

5.1

Descripción Duchas 1

5.1.1 Planta horizontal

[m]
0.00

N

-0.25

-0.50

-0.75

-1.00

-1.25

-1.50

-1.75

-2.00

-2.25

-2.50

-2.75

0.0
Pared
x
1
-280.35 m
2
-278.15 m
3
-278.17 m
4
-280.37 m
Suelo
Techo
Altura del espacio
Altura del nivel útil

0.2

0.4

y
249.86 m
249.89 m
252.82 m
252.81 m

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

[m]

Longitud Grado de reflexión
2.95 m
50.0 %
2.19 m
50.0 %
2.94 m
50.0 %
2.20 m
50.0 %
20.0 %
70.0 %

2.48 m
0.75 m

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

5

Duchas 1

5.2

Resumen, Duchas 1

5.2.1 Resumen de los resultados, Superficie de evaluación 1
[m]
0.00

N

-0.25
-0.50
-0.75
-1.00
-1.25
-1.50
-1.75
-2.00
-2.25
-2.50
-2.75

0.0

Iluminancia [lx]

0

0.4

150

0.8

1.2

1.6

2.0

200

[m]

300

500

General
Algoritmo de cálculo utilizada
Altura del nivel de luminarias
Factor de mant.

Parte indirecta media
2.48 m
0.90

Flujo luminoso total de lámparas
Potencia total
Potencia total por superficie (6.47 m²)

2442.00 lm
29.0 W
4.48 W/m² (1.02 W/m²/100lx)

Superficie de evaluación 1
Em
Emin
Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (1.7H 2.3H)
Posición
Tipo Cant.
7

1

Nivel útil 1.1
horizontal
438 lx
273 lx
0.62
0.45
<=18.5
0.75 m

Producto
Prilux Técnico\\\
Nº de artículo
: 233309
Nombre de la lum. : TRIBOLA NEO 25W 840 670mA 60D
Equipamiento
: 1 x LED 29 W / 2442 lm

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

6

Duchas 1.1

6.1

Descripción Duchas 1.1

6.1.1 Planta horizontal

N

0.0

0.2

Pared
x
1
-278.07 m
2
-276.06 m
3
-276.07 m
4
-278.07 m
Suelo
Techo
Altura del espacio
Altura del nivel útil

0.4

y
251.93 m
251.93 m
252.83 m
252.82 m

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

[m]

Longitud Grado de reflexión
0.89 m
50.0 %
2.01 m
50.0 %
0.90 m
50.0 %
1.99 m
50.0 %
20.0 %
70.0 %

2.48 m
0.75 m

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / www.grupoprilux.com
Relux1

Página 47/76

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

6

Duchas 1.1

6.2

Resumen, Duchas 1.1

6.2.1 Resumen de los resultados, Superficie de evaluación 1

N

0.0

Iluminancia [lx]

0.2

0

0.4

0.6

150

0.8

1.0

200

1.2

1.4

1.6

1.8

300

2.0

[m]

500

General
Algoritmo de cálculo utilizada
Altura del nivel de luminarias
Factor de mant.

Parte indirecta media
1.98 m
0.90

Flujo luminoso total de lámparas
Potencia total
Potencia total por superficie (1.79 m²)

2640.00 lm
24.0 W
13.39 W/m² (3.30 W/m²/100lx)

Superficie de evaluación 1
Em
Emin
Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (1.2H 2.7H)
Posición
Tipo Cant.
11

1

Nivel útil 1.1
horizontal
405 lx
236 lx
0.58
0.45
<=18.3
0.75 m

Producto
Prilux Tecnico\\\
Nº de artículo
: 550765
Nombre de la lum. : BERLIN AVANT 1X LED 1x22W 1200mm 840 300mA
Equipamiento
: 1 x LED 24 W / 2640 lm

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

7

Baño Árbitro

7.1

Descripción Baño Árbitro

7.1.1 Planta horizontal

N

0.00

0.25

Pared
x
1
-273.48 m
2
-270.48 m
3
-270.50 m
4
-273.49 m
Suelo
Techo
Altura del espacio
Altura del nivel útil

0.50

0.75

y
245.65 m
245.66 m
247.26 m
247.23 m

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

[m]

Longitud Grado de reflexión
1.58 m
50.0 %
3.00 m
50.0 %
1.60 m
50.0 %
2.98 m
50.0 %
20.0 %
70.0 %

2.48 m
0.75 m

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

7

Baño Árbitro

7.2

Resumen, Baño Árbitro

7.2.1 Resumen de los resultados, Superficie de evaluación 1

N

0.00

Iluminancia [lx]

0.25

0.50

0

0.75

1.00

150

1.25

1.50

200

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

300

3.00

500

General
Algoritmo de cálculo utilizada
Altura del nivel de luminarias
Factor de mant.

Parte indirecta media
2.48 m
0.90

Flujo luminoso total de lámparas
Potencia total
Potencia total por superficie (4.75 m²)

1406.00 lm
18.0 W
3.79 W/m² (1.74 W/m²/100lx)

Superficie de evaluación 1
Em
Emin
Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (1.3H 2.3H)
Posición
Tipo Cant.
9

2

[m]

Nivel útil 1.1
horizontal
218 lx
68 lx
0.31
0.17
<=21.3
0.75 m

Producto
Prilux Tecnico\\\
Nº de artículo
: 234061
Nombre de la lum. : TRIBOLA NEO LED 8W 840 45D BLANCO
Equipamiento
: 1 x LED 9 W / 703 lm

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

8

Vestuario 2

8.1

Descripción Vestuario 2

8.1.1 Planta horizontal

N

0

1

Pared
x
1
-270.39 m
2
-269.89 m
3
-269.89 m
4
-270.38 m
5
-270.38 m
6
-263.73 m
7
-263.77 m
8
-270.39 m
Suelo
Techo
Altura del espacio
Altura del nivel útil

2

y
248.32 m
248.30 m
248.20 m
248.19 m
245.82 m
245.86 m
249.83 m
249.79 m

3

4

5

6

[m]

Longitud Grado de reflexión
1.47 m
50.0 %
0.51 m
50.0 %
0.10 m
50.0 %
0.49 m
50.0 %
2.37 m
50.0 %
6.65 m
50.0 %
3.96 m
50.0 %
6.63 m
50.0 %
20.0 %
70.0 %

2.70 m
0.75 m

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

8

Vestuario 2

8.2

Resumen, Vestuario 2

8.2.1 Resumen de los resultados, Superficie de evaluación 1
[m]
0.0

N

-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-3.5

0

Iluminancia [lx]

1

0

2

150

3

4

200

5

6

[m]

300

500

General
Algoritmo de cálculo utilizada
Altura del nivel de luminarias
Factor de mant.

Parte indirecta media
2.70 m
0.90

Flujo luminoso total de lámparas
Potencia total
Potencia total por superficie (26.27 m²)

11448.00 lm
108.0 W
4.11 W/m² (1.53 W/m²/100lx)

Superficie de evaluación 1
Em
Emin
Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (2.7H 4.4H)
Posición
Tipo Cant.
8

12

Nivel útil 1.1
horizontal
268 lx
198 lx
0.74
0.57
<=26.8
0.75 m

Producto
Prilux Consumo
Nº de artículo
: 381512
Nombre de la lum. : KENTAU 9W 840 BL
Equipamiento
: 1 x LED 9 W / 954 lm

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

9

Baño 2

9.1

Descripción Baño 2

9.1.1 Planta horizontal

N

Pared
x
1
-268.05 m
2
-266.10 m
3
-266.09 m
4
-268.05 m
Suelo
Techo
Altura del espacio
Altura del nivel útil

y
249.92 m
249.94 m
251.88 m
251.86 m

Longitud Grado de reflexión
1.94 m
50.0 %
1.95 m
50.0 %
1.93 m
50.0 %
1.96 m
50.0 %
20.0 %
70.0 %

2.48 m
0.75 m
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

9

Baño 2

9.2

Resumen, Baño 2

9.2.1 Resumen de los resultados, Superficie de evaluación 1

[m]
-0.0

N

-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
-1.4
-1.6
-1.8

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

Iluminancia [lx]

0

150

200

[m]

300

500

General
Algoritmo de cálculo utilizada
Altura del nivel de luminarias
Factor de mant.

Parte indirecta media
2.48 m
0.90

Flujo luminoso total de lámparas
Potencia total
Potencia total por superficie (3.79 m²)

2550.00 lm
23.0 W
6.08 W/m² (2.28 W/m²/100lx)

Superficie de evaluación 1
Em
Emin
Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
Posición
Tipo Cant.
5

1

8

1

Nivel útil 1.1
horizontal
267 lx
227 lx
0.85
0.79
0.75 m

Producto
Prilux Consumo
Nº de artículo
: 381475
Nombre de la lum. : KENTAU 14W 840 BL
Equipamiento
: 1 x LED 14 W / 1596 lm
Nº de artículo
: 381512
Nombre de la lum. : KENTAU 9W 840 BL
Equipamiento
: 1 x LED 9 W / 954 lm
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

10

Duchas 2

10.1

Descripción Duchas 2

10.1.1 Planta horizontal

[m]
0.00

N

-0.25

-0.50

-0.75

-1.00

-1.25

-1.50

-1.75

-2.00

-2.25

-2.50

-2.75

0.0
Pared
x
1
-265.98 m
2
-263.75 m
3
-263.77 m
4
-265.99 m
Suelo
Techo
Altura del espacio
Altura del nivel útil

0.2

0.4

y
249.93 m
249.94 m
252.86 m
252.88 m

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

[m]

Longitud Grado de reflexión
2.95 m
50.0 %
2.23 m
50.0 %
2.92 m
50.0 %
2.22 m
50.0 %
20.0 %
70.0 %

2.48 m
0.75 m
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

10

Duchas 2

10.2

Resumen, Duchas 2

10.2.1 Resumen de los resultados, Superficie de evaluación 1
[m]
0.00

N

-0.25
-0.50
-0.75
-1.00
-1.25
-1.50
-1.75
-2.00
-2.25
-2.50
-2.75

0.0

Iluminancia [lx]

0

0.4

150

0.8

1.2

1.6

2.0

200

[m]

300

500

General
Algoritmo de cálculo utilizada
Altura del nivel de luminarias
Factor de mant.

Parte indirecta media
2.48 m
0.90

Flujo luminoso total de lámparas
Potencia total
Potencia total por superficie (6.52 m²)

2442.00 lm
29.0 W
4.45 W/m² (1.00 W/m²/100lx)

Superficie de evaluación 1
Em
Emin
Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (1.7H 2.3H)
Posición
Tipo Cant.
7

1

Nivel útil 1.1
horizontal
446 lx
260 lx
0.58
0.42
<=18.5
0.75 m

Producto
Prilux Técnico\\\
Nº de artículo
: 233309
Nombre de la lum. : TRIBOLA NEO 25W 840 670mA 60D
Equipamiento
: 1 x LED 29 W / 2442 lm
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

11

Entrada baños 2

11.1

Descripción Entrada baños 2

11.1.1 Planta horizontal

N

0.0

0.2

Pared
x
1
-270.40 m
2
-268.15 m
3
-268.15 m
4
-270.41 m
Suelo
Techo
Altura del espacio
Altura del nivel útil

0.4

0.6

y
249.91 m
249.92 m
251.85 m
251.85 m

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

[m]

Longitud Grado de reflexión
1.94 m
50.0 %
2.25 m
50.0 %
1.93 m
50.0 %
2.26 m
50.0 %
20.0 %
70.0 %

2.48 m
0.75 m
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

11

Entrada baños 2

11.2

Resumen, Entrada baños 2

11.2.1 Resumen de los resultados, Superficie de evaluación 1

[m]
-0.0

N

-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
-1.4
-1.6
-1.8

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2

Iluminancia [lx]

0

150

200

[m]

300

500

General
Algoritmo de cálculo utilizada
Altura del nivel de luminarias
Factor de mant.

Parte indirecta media
2.48 m
0.90

Flujo luminoso total de lámparas
Potencia total
Potencia total por superficie (4.36 m²)

1596.00 lm
14.0 W
3.21 W/m² (1.66 W/m²/100lx)

Superficie de evaluación 1
Em
Emin
Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (2.0H 2.0H)
Posición
Tipo Cant.
5

1

Nivel útil 1.1
horizontal
194 lx
176 lx
0.91
0.82
<=23.2
0.75 m

Producto
Prilux Consumo
Nº de artículo
: 381475
Nombre de la lum. : KENTAU 14W 840 BL
Equipamiento
: 1 x LED 14 W / 1596 lm
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

12

Sala 1

12.1

Descripción Sala 1

12.1.1 Planta horizontal

N

0

2

4

6

8

10

12

[m]

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

12

Sala 1

12.1

Descripción Sala 1

12.1.1 Planta horizontal
Pared
x
1
-282.49 m
2
-283.43 m
3
-283.45 m
4
-269.34 m
5
-268.96 m
6
-278.78 m
7
-278.79 m
8
-279.38 m
9
-279.40 m
10
-280.67 m
11
-280.68 m
12
-281.19 m
13
-281.21 m
14
-280.67 m
15
-280.69 m
16
-282.53 m
Suelo
Techo
Altura del espacio
Altura del nivel útil

y
245.34 m
245.33 m
243.77 m
242.03 m
245.33 m
245.28 m
244.91 m
244.96 m
245.28 m
245.29 m
245.55 m
245.55 m
247.39 m
247.40 m
248.12 m
248.11 m

Longitud Grado de reflexión
2.78 m
50.0 %
0.94 m
50.0 %
1.56 m
50.0 %
14.21 m
50.0 %
3.32 m
50.0 %
9.82 m
50.0 %
0.37 m
50.0 %
0.59 m
50.0 %
0.32 m
50.0 %
1.26 m
50.0 %
0.27 m
50.0 %
0.51 m
50.0 %
1.83 m
50.0 %
0.54 m
50.0 %
0.72 m
50.0 %
1.84 m
50.0 %
20.0 %
70.0 %

3.16 m
0.75 m
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

12

Sala 1

12.2

Resumen, Sala 1

12.2.1 Resumen de los resultados, Superficie de evaluación 1

N

0

2

Iluminancia [lx]

0

4

150

6

8

200

10

300

12

500

General
Algoritmo de cálculo utilizada
Altura del nivel de luminarias
Factor de mant.

Parte indirecta media
2.80 m
0.90

Flujo luminoso total de lámparas
Potencia total
Potencia total por superficie (38.41 m²)

21120.00 lm
184.0 W
4.79 W/m² (2.31 W/m²/100lx)

Superficie de evaluación 1
Em
Emin
Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
Posición
Tipo Cant.
6

4

[m]

Nivel útil 1.1
horizontal
208 lx
35 lx
0.17
0.08
0.75 m

Producto
Prilux Tecnico\\\
Nº de artículo
: 550611
Nombre de la lum. : BERLIN AVANT 1200mm 300mA 2x22W 840
Equipamiento
: 1 x LED 46 W / 5280 lm
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

13

Pasillos

13.1

Descripción Pasillos

13.1.1 Planta horizontal

N
[m]
22.5

20.0

17.5

15.0

12.5

10.0

7.5

5.0

2.5

0.0

-2.5

-5.0

0

5

10

15

20

25

30

35

[m]
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

13

Pasillos

13.1

Descripción Pasillos

13.1.1 Planta horizontal
Pared
x
1
-294.57 m
2
-290.01 m
3
-290.00 m
4
-284.36 m
5
-284.35 m
6
-284.36 m
7
-283.58 m
8
-283.63 m
9
-273.50 m
10
-273.47 m
11
-270.53 m
12
-270.57 m
13
-261.09 m
14
-261.10 m
15
-258.72 m
16
-258.70 m
17
-261.11 m
18
-261.13 m
19
-261.13 m
20
-261.17 m
21
-261.20 m
22
-261.18 m
23
-259.55 m
24
-259.50 m
25
-261.26 m
26
-261.26 m
27
-290.53 m
28
-290.48 m
29
-294.69 m
30
-294.69 m
31
-263.30 m
32
-263.30 m
33
-294.60 m
Suelo
Techo
Altura del espacio
Altura del nivel útil

y
252.88 m
252.92 m
248.33 m
248.34 m
248.50 m
248.56 m
248.56 m
252.92 m
253.00 m
249.92 m
249.94 m
253.01 m
253.03 m
256.19 m
256.19 m
257.63 m
257.65 m
260.37 m
260.41 m
269.73 m
269.71 m
270.57 m
270.57 m
271.49 m
271.51 m
279.66 m
279.52 m
276.37 m
276.39 m
274.65 m
274.78 m
254.92 m
255.00 m

Longitud Grado de reflexión
2.12 m
50.0 %
4.56 m
50.0 %
4.59 m
50.0 %
5.64 m
50.0 %
0.16 m
50.0 %
0.06 m
50.0 %
0.78 m
50.0 %
4.36 m
50.0 %
10.14 m
50.0 %
3.08 m
50.0 %
2.94 m
50.0 %
3.08 m
50.0 %
9.48 m
50.0 %
3.16 m
50.0 %
2.38 m
50.0 %
1.44 m
50.0 %
2.40 m
50.0 %
2.72 m
50.0 %
0.05 m
50.0 %
9.31 m
50.0 %
0.03 m
50.0 %
0.86 m
50.0 %
1.64 m
50.0 %
0.92 m
50.0 %
1.76 m
50.0 %
8.15 m
50.0 %
29.27 m
50.0 %
3.15 m
50.0 %
4.21 m
50.0 %
1.73 m
50.0 %
31.39 m
50.0 %
19.86 m
50.0 %
31.30 m
50.0 %
20.0 %
70.0 %

2.80 m
0.75 m
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

13

Pasillos

13.2

Resumen, Pasillos

13.2.1 Resumen de los resultados, Superficie de evaluación 1
N

[m]
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
-2.5
-5.0
0

Iluminancia [lx]

0

5

10

150

15

20

200

25

30

35

[m]

300

500

General
Algoritmo de cálculo utilizada
Altura del nivel de luminarias
Factor de mant.

Parte indirecta media
2.80 m
0.90

Flujo luminoso total de lámparas
Potencia total
Potencia total por superficie (301.69 m²)

69642.00 lm
657.0 W
2.18 W/m² (1.41 W/m²/100lx)

Superficie de evaluación 1
Em
Emin
Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
Posición
Tipo Cant.
8

73

Nivel útil 1.1
horizontal
155 lx
76 lx
0.49
0.35
0.75 m

Producto
Prilux Consumo
Nº de artículo
: 381512
Nombre de la lum. : KENTAU 9W 840 BL
Equipamiento
: 1 x LED 9 W / 954 lm

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

14

Recepción

14.1

Descripción Recepción

14.1.1 Planta horizontal

[m]
0.0

N

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0

-2.5

-3.0

-3.5

-4.0

-0.50
Pared
x
1
-282.90 m
2
-283.51 m
3
-283.50 m
4
-280.50 m
5
-280.52 m
6
-282.90 m
Suelo
Techo
Altura del espacio
Altura del nivel útil

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25

y
250.68 m
250.68 m
248.41 m
248.44 m
252.80 m
252.80 m

[m]

Longitud Grado de reflexión
2.12 m
50.0 %
0.60 m
50.0 %
2.27 m
50.0 %
3.00 m
50.0 %
4.36 m
50.0 %
2.38 m
50.0 %
20.0 %
70.0 %

2.58 m
0.75 m
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

14

Recepción

14.2

Resumen, Recepción

14.2.1 Resumen de los resultados, Superficie de evaluación 1
[m]
0.0

N

-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-3.5
-4.0

-0.50

Iluminancia [lx]

0

150

0.25 0.75 1.25 1.75 2.25

200

[m]

300

500

General
Algoritmo de cálculo utilizada
Altura del nivel de luminarias
Factor de mant.

Parte indirecta media
2.58 m
0.90

Flujo luminoso total de lámparas
Potencia total
Potencia total por superficie (11.80 m²)

7980.00 lm
70.0 W
5.93 W/m² (1.53 W/m²/100lx)

Superficie de evaluación 1
Em
Emin
Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (2.2H 3.2H)
Posición
Tipo Cant.
5

5

Nivel útil 1.1
horizontal
388 lx
231 lx
0.60
0.51
<=24.9
0.75 m

Producto
Prilux Consumo
Nº de artículo
: 381475
Nombre de la lum. : KENTAU 14W 840 BL
Equipamiento
: 1 x LED 14 W / 1596 lm
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

15

Sala 2

15.1

Descripción Sala 2

15.1.1 Planta horizontal

N

0.00

0.25

Pared
x
1
-259.33 m
2
-256.82 m
3
-256.83 m
4
-259.35 m
Suelo
Techo
Altura del espacio
Altura del nivel útil

0.50

y
269.95 m
269.97 m
271.60 m
271.59 m

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

[m]

Longitud Grado de reflexión
1.64 m
50.0 %
2.51 m
50.0 %
1.63 m
50.0 %
2.51 m
50.0 %
20.0 %
70.0 %

2.95 m
0.75 m
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

15

Sala 2

15.2

Resumen, Sala 2

15.2.1 Resumen de los resultados, Superficie de evaluación 1

[m]
0.0

N

-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
-1.4
-1.6

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50

Iluminancia [lx]

0

150

200

300

[m]

500

General
Algoritmo de cálculo utilizada
Altura del nivel de luminarias
Factor de mant.

Parte indirecta media
2.95 m
0.90

Flujo luminoso total de lámparas
Potencia total
Potencia total por superficie (4.10 m²)

5280.00 lm
46.0 W
11.21 W/m² (8.94 W/m²/100lx)

Superficie de evaluación 1
Em
Emin
Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (2.0H 2.0H)
Posición
Tipo Cant.
6

1

Nivel útil 1.1
horizontal
125 lx
107 lx
0.86
0.76
<=18.6
0.75 m

Producto
Prilux Tecnico\\\
Nº de artículo
: 550611
Nombre de la lum. : BERLIN AVANT 1200mm 300mA 2x22W 840
Equipamiento
: 1 x LED 46 W / 5280 lm
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

16

Oficina

16.1

Descripción Oficina

16.1.1 Planta horizontal

N

0.0

0.5

Pared
x
1
-260.98 m
2
-256.82 m
3
-256.83 m
4
-261.01 m
Suelo
Techo
Altura del espacio
Altura del nivel útil

1.0

y
271.74 m
271.77 m
274.58 m
274.55 m

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

[m]

Longitud Grado de reflexión
2.81 m
50.0 %
4.16 m
50.0 %
2.81 m
50.0 %
4.18 m
50.0 %
20.0 %
70.0 %

2.80 m
0.75 m

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / www.grupoprilux.com
Relux1
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

16

Oficina

16.2

Resumen, Oficina

16.2.1 Resumen de los resultados, Superficie de evaluación 1

[m]
0.00

N

-0.25
-0.50
-0.75
-1.00
-1.25
-1.50
-1.75
-2.00
-2.25
-2.50
-2.75

0.0

Iluminancia [lx]

0

0.5

1.0

1.5

150

2.0

200

2.5

3.0

3.5

4.0

[m]

300

500

General
Algoritmo de cálculo utilizada
Altura del nivel de luminarias
Factor de mant.

Parte indirecta media
2.80 m
0.90

Flujo luminoso total de lámparas
Potencia total
Potencia total por superficie (11.72 m²)

8996.00 lm
80.0 W
6.83 W/m² (1.69 W/m²/100lx)

Superficie de evaluación 1
Em
Emin
Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (1.8H 2.6H)
Posición
Tipo Cant.
10

4

Nivel útil 1.1
horizontal
405 lx
368 lx
0.91
0.86
<=23.7
0.75 m

Producto
Prilux Consumo\\\
Nº de artículo
: 381444
Nombre de la lum. : KENTAU 20W 840 BL
Equipamiento
: 1 x LED 20 W / 2249 lm

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / www.grupoprilux.com
Relux1

Página 70/76

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

17

Baño 1

17.1

Descripción Baño 1

17.1.1 Planta horizontal

N

0.0

0.2

Pared
x
1
-258.54 m
2
-256.48 m
3
-256.49 m
4
-258.56 m
Suelo
Techo
Altura del espacio
Altura del nivel útil

0.4

y
256.16 m
256.17 m
257.73 m
257.71 m

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

[m]

Longitud Grado de reflexión
1.55 m
50.0 %
2.06 m
50.0 %
1.55 m
50.0 %
2.07 m
50.0 %
20.0 %
70.0 %

2.67 m
0.75 m

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / www.grupoprilux.com
Relux1
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

17

Baño 1

17.2

Resumen, Baño 1

17.2.1 Resumen de los resultados, Superficie de evaluación 1

[m]
0.0

N

-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
-1.4

0.0

Iluminancia [lx]

0

0.2

0.4

0.6

150

0.8

1.0

1.2

200

1.4

1.6

1.8

2.0

[m]

300

500

General
Algoritmo de cálculo utilizada
Altura del nivel de luminarias
Factor de mant.

Parte indirecta media
2.67 m
0.90

Flujo luminoso total de lámparas
Potencia total
Potencia total por superficie (3.20 m²)

2249.00 lm
20.0 W
6.24 W/m² (3.26 W/m²/100lx)

Superficie de evaluación 1
Em
Emin
Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (2.0H 2.0H)
Posición
Tipo Cant.
10

1

Nivel útil 1.1
horizontal
192 lx
181 lx
0.95
0.90
<=22.6
0.75 m

Producto
Prilux Consumo\\\
Nº de artículo
: 381444
Nombre de la lum. : KENTAU 20W 840 BL
Equipamiento
: 1 x LED 20 W / 2249 lm

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / www.grupoprilux.com
Relux1
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

18

Baño 2

18.1

Descripción Baño 2

18.1.1 Planta horizontal

N

0.0

0.5

Pared
x
1
-260.61 m
2
-256.53 m
3
-256.54 m
4
-256.55 m
5
-260.61 m
Suelo
Techo
Altura del espacio
Altura del nivel útil

1.0

y
252.85 m
252.88 m
254.49 m
256.01 m
255.98 m

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

[m]

Longitud Grado de reflexión
3.13 m
50.0 %
4.08 m
50.0 %
1.61 m
50.0 %
1.52 m
50.0 %
4.06 m
50.0 %
20.0 %
70.0 %

2.67 m
0.75 m

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / www.grupoprilux.com
Relux1
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

18

Baño 2

18.2

Resumen, Baño 2

18.2.1 Resumen de los resultados, Superficie de evaluación 1
[m]
0.00

N

-0.25
-0.50
-0.75
-1.00
-1.25
-1.50
-1.75
-2.00
-2.25
-2.50
-2.75
-3.00

0.0

Iluminancia [lx]

0

0.5

1.0

150

1.5

2.0

200

2.5

3.0

3.5

4.0

[m]

300

500

General
Algoritmo de cálculo utilizada
Altura del nivel de luminarias
Factor de mant.

Parte indirecta media
2.67 m
0.90

Flujo luminoso total de lámparas
Potencia total
Potencia total por superficie (12.75 m²)

6678.00 lm
63.0 W
4.94 W/m² (1.75 W/m²/100lx)

Superficie de evaluación 1
Em
Emin
Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (2.1H 2.8H)
Posición
Tipo Cant.
8

7

Nivel útil 1.1
horizontal
282 lx
188 lx
0.67
0.57
<=25.2
0.75 m

Producto
Prilux Consumo
Nº de artículo
: 381512
Nombre de la lum. : KENTAU 9W 840 BL
Equipamiento
: 1 x LED 9 W / 954 lm

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / www.grupoprilux.com
Relux1
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

19

Baño 3

19.1

Descripción Baño 3

19.1.1 Planta horizontal

N

0.0

0.5

Pared
x
1
-260.64 m
2
-256.97 m
3
-256.99 m
4
-260.64 m
Suelo
Techo
Altura del espacio
Altura del nivel útil

1.0

y
257.85 m
257.87 m
260.18 m
260.14 m

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

[m]

Longitud Grado de reflexión
2.29 m
50.0 %
3.67 m
50.0 %
2.31 m
50.0 %
3.64 m
50.0 %
20.0 %
70.0 %

2.67 m
0.75 m

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / www.grupoprilux.com
Relux1
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

: PE JOSEP COMELLAS
:
: PRO1120181349
: 28.11.2018

19

Baño 3

19.2

Resumen, Baño 3

19.2.1 Resumen de los resultados, Superficie de evaluación 1

[m]
-0.0

N

-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
-1.4
-1.6
-1.8
-2.0
-2.2

0.0

Iluminancia [lx]

0

0.5

1.0

150

1.5

2.0

200

2.5

3.0

3.5

300

[m]

500

General
Algoritmo de cálculo utilizada
Altura del nivel de luminarias
Factor de mant.

Parte indirecta media
2.67 m
0.90

Flujo luminoso total de lámparas
Potencia total
Potencia total por superficie (8.41 m²)

4770.00 lm
45.0 W
5.35 W/m² (2.12 W/m²/100lx)

Superficie de evaluación 1
Em
Emin
Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (1.6H 2.5H)
Posición
Tipo Cant.
8

5

Nivel útil 1.1
horizontal
253 lx
181 lx
0.72
0.63
<=24.7
0.75 m

Producto
Prilux Consumo
Nº de artículo
: 381512
Nombre de la lum. : KENTAU 9W 840 BL
Equipamiento
: 1 x LED 9 W / 954 lm

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L. C/ Rio Jarama, 149 TOLEDO (45007)
Tfno: 925233812 / Fax: 925233880 / www.grupoprilux.com
Relux1
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:
:
:
:

DETECTORES
CD JOSEP COMELLAS
2311/2018
23.11.2018

1

Espacio 1

1.1

Descripción Espacio 1

1.1.1 Elementos de luminarias y del espacio
Datos de productos:
Tipo Cant.

Producto
Theben
Nº de artículo
: 1030560
Nombre de la lum. : theMova S360-100 DE WH

1

17

2

5

Nº de artículo
: 2080020
Nombre de la lum. : theRonda P360-100 M UP WH

3

5

Nº de artículo
: 2080560
Nombre de la lum. : theRonda S360-100 DE WH

x[m]
Theben theMova S360-100 DE WH 1030560
1 theMova S360-100 DE WH
-36.47
4 theMova S360-100 DE WH
-18.11
5 theMova S360-100 DE WH
-20.35
6 theMova S360-100 DE WH
-15.27
7 theMova S360-100 DE WH
-15.09
8 theMova S360-100 DE WH
-12.34
9 theMova S360-100 DE WH
-10.24
12 theMova S360-100 DE WH
-1.44
13 theMova S360-100 DE WH
-1.65
14 theMova S360-100 DE WH
-2.12
17 theMova S360-100 DE WH
-23.65
18 theMova S360-100 DE WH
-15.91
23 theMova S360-100 DE WH
-8.06
24 theMova S360-100 DE WH
-10.42
25 theMova S360-100 DE WH
-8.12
26 theMova S360-100 DE WH
-22.31
27 theMova S360-100 DE WH
-9.41
Theben theRonda P360-100 M UP WH 2080020
2 theRonda P360-100 M UP WH -38.52
3 theRonda P360-100 M UP WH -38.02
15 theRonda P360-100 M UP WH -31.89
16 theRonda P360-100 M UP WH -19.26
19 theRonda P360-100 M UP WH
-3.41
Theben theRonda S360-100 DE WH 2080560
10 theRonda S360-100 DE WH
-20.01
11 theRonda S360-100 DE WH
-10.09
20 theRonda S360-100 DE WH
-1.92
21 theRonda S360-100 DE WH
-1.70
22 theRonda S360-100 DE WH
-25.00

Posición
y[m]

z[m]

za

Rotación
xa

ya

12.94
12.14
12.03
9.84
7.78
12.15
12.29
16.12
20.80
18.23
5.65
4.87
12.47
6.22
6.08
13.21
2.73

2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°

0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°

0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°

19.24
31.34
6.78
2.67
7.78

2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°

0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°

0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°

9.12
9.10
34.24
32.03
11.89

2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°

0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°

0.0°
0.0°
0.0°
0.0°
0.0°

Elementos de diseño

Centro Deportivo Josep Comellas
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:
:
:
:

DETECTORES
CD JOSEP COMELLAS
2311/2018
23.11.2018

1

Espacio 1

1.1

Descripción Espacio 1

1.1.1 Elementos de luminarias y del espacio
Superficie de medición
Nº
xm[m]
ym[m]
Superficie deportiva 1.1
-45.64 -8.86

zm[m] Longitud Anchura
0.00

26.21

18.32

Eje-z
0.00

Otros datos
Nº
Tr 1
Tr 1
Tr 2
Tr 3
Tr 4
Tr 5
Tr 2
Tr 3
Tr 6
Tr 4
Tr 5
Tr 6
Tr 7
Tr 8
Tr 9
Tr 10
Tr 11
Tr 12
Tr 13
Tr 14
Tr 15
Tr 16
Tr 17
Tr 18
Tr 7
Tr 19
Tr 20
Tr 8
Tr 9
Tr 21
Tr 22

xm[m]
-33.60
-37.67
-38.83
-36.19
-26.77
-26.66
-6.81
-13.61
-13.58
-26.68
-11.85
-12.05
-23.52
-23.52
-13.58
-16.58
-16.61
-21.20
-21.12
-19.14
-9.16
-13.48
-11.18
-11.64
-3.82
-3.82
-3.67
-2.72
0.33
-4.07
-9.30

ym[m]
41.89
38.89
14.29
9.59
3.06
6.82
0.83
14.32
14.29
5.21
7.01
5.41
14.25
11.12
6.99
11.14
8.65
11.17
13.29
14.25
14.29
13.19
11.19
14.32
14.29
17.29
18.99
18.99
31.09
32.88
7.02

Centro Deportivo Josep Comellas

zm[m] Longitud Anchura
-0.00
5.49
3.20
-0.00
0.09
30.90
0.00
3.89
4.74
-0.00
0.75
5.39
-0.00
9.63
6.75
0.00
19.99
4.94
-0.00
0.48
13.46
-0.00
14.40
0.27
-0.00
13.20
4.78
-0.00
14.21
2.06
-0.00
0.89
5.56
-0.00
5.15
0.84
0.00
0.21
4.46
0.00
17.11
0.16
-0.00
0.05
4.25
-0.00
0.15
4.15
0.00
3.07
0.09
0.00
0.08
3.02
-0.00
4.44
0.05
0.00
0.08
3.07
-0.00
0.14
3.05
-0.00
4.32
0.04
0.00
0.10
2.00
-0.00
0.04
1.03
-0.00
5.08
7.32
-0.00
4.74
0.17
-0.00
4.85
0.08
-0.00
2.88
1.86
-0.00
4.61
4.96
-0.00
4.40
0.15
0.00
0.19
2.06

Eje-z
272.36
270.00
359.14
270.85
89.23
355.04
88.57
359.28
270.00
351.94
81.41
352.38
89.23
0.37
90.00
88.62
0.73
270.62
0.00
270.73
271.88
0.00
88.36
270.00
90.00
0.00
0.54
82.82
0.64
0.00
270.00

Ángulo de rotación
Eje-L
Eje-Q
0.00

0.00

Ángulo de rotación
Eje-L
Eje-Q
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

rho[%]
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

1.1

:
:
:
:

DETECTORES
CD JOSEP COMELLAS
2311/2018
23.11.2018

Descripción Espacio 1

1.1.2 Planta horizontal
N
[m]
40

35

30

25

20

15

10

5

0
-35

Pared
x
1
46.88 m
2
46.12 m
3
45.97 m
4
6.77 m
5
6.77 m
6
45.64 m
Suelo
Techo
Altura del espacio
Altura del nivel útil

Centro Deportivo Josep Comellas

-30

y
30.47 m
30.47 m
51.00 m
50.70 m
13.36 m
8.85 m

-25

-20

-15

-10

-5

0

[m]

Longitud Grado de reflexión
21.65 m
50.0 %
0.76 m
50.0 %
20.53 m
50.0 %
39.20 m
50.0 %
37.34 m
50.0 %
39.13 m
50.0 %
20.0 %
70.0 %

2.50 m
0.00 m
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

1.1

:
:
:
:

DETECTORES
CD JOSEP COMELLAS
2311/2018
23.11.2018

Descripción Espacio 1

1.1.3 Representación-3D, Vista 1

Centro Deportivo Josep Comellas
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

1.1

:
:
:
:

DETECTORES
CD JOSEP COMELLAS
2311/2018
23.11.2018

Descripción Espacio 1

1.1.4 Representación-3D, Vista 2

Centro Deportivo Josep Comellas
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

1.1

:
:
:
:

DETECTORES
CD JOSEP COMELLAS
2311/2018
23.11.2018

Descripción Espacio 1

1.1.5 Representación-3D, Vista 3

Centro Deportivo Josep Comellas
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

1.1

:
:
:
:

DETECTORES
CD JOSEP COMELLAS
2311/2018
23.11.2018

Descripción Espacio 1

1.1.6 Representación-3D, Vista 4

Centro Deportivo Josep Comellas
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Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

1.1

:
:
:
:

DETECTORES
CD JOSEP COMELLAS
2311/2018
23.11.2018

Descripción Espacio 1

1.1.7 Representación-3D, Vista 5

Centro Deportivo Josep Comellas
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
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Order No.:
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Proyecto elaborado por: RNR

POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
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Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
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PISTA GRAN
Lista de luminarias
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8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL / Lista de luminarias
30 Pieza

PHILIPS BY481P PSD 1 xLED250S/840 WB
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 25000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 25000 lm
Potencia de las luminarias: 160.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69 98 100 100 100
Lámpara: 1 x LED250S/840/- (Factor de corrección
1.000).
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PHILIPS BY481P PSD 1 xLED250S/840 WB / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69 98 100 100 100

Emisión de luz 1:

GentleSpace gen3: iluminación para gran altura adaptable que ofrece elevada
eficiencia y opciones de conectividad a sistemas de iluminación y aplicaciones
de software. Con la tercera generación de la luminaria para iluminación de
gran altura GentleSpace, continuamos lanzando al mercado soluciones
innovadoras para la iluminación industrial y de gran altura adaptable.
GentleSpace gen3 ofrece una amplia variedad de opciones en cuanto a
ópticas y aberturas de haz (de muy estrechos a anchos), una gama de
posibilidades de montaje, materiales de cierre y diversos paquetes lumínicos.
Esto significa que GentleSpace gen3 puede ayudarle a crear fácilmente una
solución de iluminación idónea, a la medida de casi cualquier aplicación
industrial o de gran altura. También permite cambios en los requisitos de
aplicación (tales como cambios en el layout del espacio) gracias a su sistema
óptico flexible, que puede ajustarse fácilmente incluso tras la instalación.
Además, GentleSpace gen3 ofrece también la opción de conectividad
avanzada y está lista para conectarse a sistemas basados en IoT y
aplicaciones de software como Interact Industry. En general, tanto si busca una
solución fiable de la que no tenga que preocuparse tras la instalación, como si
busca una que pueda adaptarse y controlarse tras la misma, GentleSpace
gen3 es la solución ideal para su aplicación.
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA GRAN / Lista de luminarias
30 Pieza

PHILIPS BY481P PSD 1 xLED250S/840 WB
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 25000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 25000 lm
Potencia de las luminarias: 160.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 69 98 100 100 100
Lámpara: 1 x LED250S/840/- (Factor de corrección
1.000).
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA GRAN / Luminarias (lista de coordenadas)
PHILIPS BY481P PSD 1 xLED250S/840 WB
25000 lm, 160.0 W, 1 x 1 x LED250S/840/- (Factor de corrección 1.000).

N°

Posición [m]

Rotación [°]
Y
0.0

1

X
15.426

Y
9.968

Z
8.100

X
0.0

Z
90.0

2

15.426

14.490

8.100

0.0

0.0

90.0

3

15.426

19.012

8.100

0.0

0.0

90.0

4

15.426

23.535

8.100

0.0

0.0

90.0

5

15.426

28.057

8.100

0.0

0.0

90.0

6

23.171

9.968

8.100

0.0

0.0

90.0

7

23.171

14.490

8.100

0.0

0.0

90.0

8

23.171

19.012

8.100

0.0

0.0

90.0

9

23.171

23.535

8.100

0.0

0.0

90.0

10

23.171

28.057

8.100

0.0

0.0

90.0

11

30.915

9.968

8.100

0.0

0.0

90.0

12

30.915

14.490

8.100

0.0

0.0

90.0

13

30.915

19.012

8.100

0.0

0.0

90.0

14

30.915

23.535

8.100

0.0

0.0

90.0

15

30.915

28.057

8.100

0.0

0.0

90.0

16

38.660

9.968

8.100

0.0

0.0

90.0

17

38.660

14.490

8.100

0.0

0.0

90.0

18

38.660

19.012

8.100

0.0

0.0

90.0

19

38.660

23.535

8.100

0.0

0.0

90.0

20

38.660

28.057

8.100

0.0

0.0

90.0

21

46.404

9.968

8.100

0.0

0.0

90.0

22

46.404

14.490

8.100

0.0

0.0

90.0

23

46.404

19.012

8.100

0.0

0.0

90.0

24

46.404

23.535

8.100

0.0

0.0

90.0

25

46.404

28.057

8.100

0.0

0.0

90.0

26

54.149

9.968

8.100

0.0

0.0

90.0

27

54.149

14.490

8.100

0.0

0.0

90.0

28

54.149

19.012

8.100

0.0

0.0

90.0
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA GRAN / Luminarias (lista de coordenadas)
N°

Posición [m]

29

X
54.149

Y
23.535

Z
8.100

X
0.0

30

54.149

28.057

8.100

0.0

Rotación [°]
Y
0.0
0.0

Z
90.0
90.0
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA GRAN / Trama de cálculo (lista de coordenadas)

Escala 1 : 331
Lista de tramas de cálculo
N°

Designación

1

Trama de cálculo PISTA TOTAL

Posición [m]
X
Y
Z
34.112 19.227 0.000

Tamaño [m]
L
A
40.078 19.996

Rotación [°]
X
Y
Z
0.0 0.0 0.0

2

Trama de cálculo PISTA 1/3

19.623

19.181

0.000

14.635

21.390

0.0

0.0

0.0

3

Trama de cálculo PISTA 3/3

49.244

19.182

0.000

13.673

21.406

0.0

0.0

0.0

4

Trama de cálculo PISTA 2/3

34.739

19.188

0.000

15.337

21.354

0.0

0.0

0.0
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA GRAN / Trama de cálculo (lista de coordenadas)
Lista de tramas de cálculo
N°

Designación

5

Balonmano 1 trama de cálculo (PA)

Posición [m]
X
Y
Z
34.211 19.271 0.000

6

Balonmano 1 trama de cálculo (TA)

34.211

19.271

0.000

Tamaño [m]
L
A
40.000 20.000

Rotación [°]
X
Y
Z
0.0 0.0 0.0

43.777

0.0 0.0 0.0

22.039
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA GRAN / Puesta en servicio de los grupos de control
1

2

3

4

I 100 %

/

/

/ 0%

II

/ 100 %

/

/ 0%

III

/

/ 100 %

/ 0%

IV

/

/

N°

5

/ 100 % 0 %

Escena de luz

N°

Grupo de control

I

Escena de luz Parcial 1/3

1

Grupo de control 1

II

Escena de luz Parcial 2/3

2

Grupo de control 2

III

Escena de luz Parcial 3/3

3

Grupo de control 3

IV

Escena de luz TODO

4

Grupo de control 5

5

Todas las demás luminarias
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA GRAN / Escena de luz Parcial 1/3 / Datos de planificación

Escala 1 : 331
N°
1

Grupo de control (Luminaria)
Grupo de control 1 (PHILIPS BY481P PSD 1 xLED250S/840 WB)
Todas las demás luminarias

Valor de atenuación (Total) [%]
100
0
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA GRAN / Escena de luz Parcial 1/3 / Trama de cálculo PISTA 1/3 / Resumen

Escala 1 : 331
Posición: (19.623 m, 19.181 m, 0.000 m)
Tamaño: (14.635 m, 21.390 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 9 x 13 Puntos
Sumario de los resultados
N°
1

Tipo
perpendicular

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

Eh m/Em

H [m]

Cámara

452

246

599

0.55

0.41

/

0.000

/

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA GRAN / Escena de luz Parcial 1/3 / Trama de cálculo PISTA 1/3 / Isolíneas (E,

perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 172
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (12.305 m, 8.486 m,
0.000 m)

Trama: 9 x 13 Puntos
Em [lx]
452

Emin [lx]
246

Emax [lx]
599

Emin / Em
0.55

Emin / Emax
0.41
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA GRAN / Escena de luz Parcial 1/3 / Trama de cálculo PISTA 1/3 / Gráfico de

valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 172
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (12.305 m, 8.486 m,
0.000 m)

Trama: 9 x 13 Puntos
Em [lx]
452

Emin [lx]
246

Emax [lx]
599

Emin / Em
0.55

Emin / Emax
0.41

Página 14

POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA GRAN / Escena de luz Parcial 2/3 / Datos de planificación

Escala 1 : 331
N°
1

Grupo de control (Luminaria)
Grupo de control 2 (PHILIPS BY481P PSD 1 xLED250S/840 WB)
Todas las demás luminarias

Valor de atenuación (Total) [%]
100
0
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA GRAN / Escena de luz Parcial 2/3 / Trama de cálculo PISTA 2/3 / Resumen

Escala 1 : 331
Posición: (34.739 m, 19.188 m, 0.000 m)
Tamaño: (15.337 m, 21.354 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 9 x 13 Puntos
Sumario de los resultados
N°
1

Tipo
perpendicular

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

Eh m/Em

H [m]

Cámara

429

238

586

0.55

0.41

/

0.000

/

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA GRAN / Escena de luz Parcial 2/3 / Trama de cálculo PISTA 2/3 / Isolíneas (E,

perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 171
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (27.070 m, 8.511 m,
0.000 m)

Trama: 9 x 13 Puntos
Em [lx]
429

Emin [lx]
238

Emax [lx]
586

Emin / Em
0.55

Emin / Emax
0.41
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA GRAN / Escena de luz Parcial 2/3 / Trama de cálculo PISTA 2/3 / Gráfico de

valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 171
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (27.070 m, 8.511 m,
0.000 m)

Trama: 9 x 13 Puntos
Em [lx]
429

Emin [lx]
238

Emax [lx]
586

Emin / Em
0.55

Emin / Emax
0.41
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA GRAN / Escena de luz Parcial 3/3 / Datos de planificación

Escala 1 : 331
N°
1

Grupo de control (Luminaria)
Grupo de control 3 (PHILIPS BY481P PSD 1 xLED250S/840 WB)
Todas las demás luminarias

Valor de atenuación (Total) [%]
100
0
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA GRAN / Escena de luz Parcial 3/3 / Trama de cálculo PISTA 3/3 / Resumen

Escala 1 : 331
Posición: (49.244 m, 19.182 m, 0.000 m)
Tamaño: (13.673 m, 21.406 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 9 x 13 Puntos
Sumario de los resultados
N°
1

Tipo
perpendicular

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

Eh m/Em

H [m]

Cámara

459

238

605

0.52

0.39

/

0.000

/

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA GRAN / Escena de luz Parcial 3/3 / Trama de cálculo PISTA 3/3 / Isolíneas (E,

perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 172
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (42.407 m, 8.479 m,
0.000 m)

Trama: 9 x 13 Puntos
Em [lx]
459

Emin [lx]
238

Emax [lx]
605

Emin / Em
0.52

Emin / Emax
0.39
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA GRAN / Escena de luz Parcial 3/3 / Trama de cálculo PISTA 3/3 / Gráfico de

valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 172
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (42.407 m, 8.479 m,
0.000 m)

Trama: 9 x 13 Puntos
Em [lx]
459

Emin [lx]
238

Emax [lx]
605

Emin / Em
0.52

Emin / Emax
0.39
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA GRAN / Escena de luz TODO / Datos de planificación

Escala 1 : 331
N°
1

Grupo de control (Luminaria)
Grupo de control 5 (PHILIPS BY481P PSD 1 xLED250S/840 WB)
Todas las demás luminarias

Valor de atenuación (Total) [%]
100
0
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA GRAN / Escena de luz TODO / Resumen

Altura del local: 10.000 m, Altura de montaje: 8.100 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

Valores en Lux, Escala 1:331

r [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/

548

275

657

0.503

Suelo

20

536

282

646

0.527

Techo

70

100

69

113

0.686

Paredes (4)

50

195

69

556

/

Plano útil

Plano útil:
Altura:
0.850 m
Trama:
128 x 128 Puntos
Zona marginal:
0.000 m
Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.347, Techo / Plano útil: 0.182.
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

30

Designación (Factor de corrección)

F (Luminaria) [lm]

F (Lámparas) [lm]

P [W]

25000

25000

160.0

PHILIPS BY481P PSD 1 xLED250S/840 WB
(1.000)
Total:

750000

Total:

750000 4800.0

Valor de eficiencia energética: 4.71 W/m² = 0.86 W/m²/100 lx (Base: 1019.63 m²)
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA GRAN / Escena de luz TODO / Rendering (procesado) en 3D
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA GRAN / Escena de luz TODO / Rendering (procesado) de colores falsos
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA GRAN / Escena de luz TODO / Trama de cálculo PISTA TOTAL / Resumen

Escala 1 : 331
Posición: (34.112 m, 19.227 m, 0.000 m)
Tamaño: (40.078 m, 19.996 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 15 x 7 Puntos
Sumario de los resultados
N°
1

Tipo
perpendicular

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

Eh m/Em

H [m]

Cámara

571

420

645

0.73

0.65

/

0.000

/

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA GRAN / Escena de luz TODO / Trama de cálculo PISTA TOTAL / Isolíneas (E,

perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 287
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (14.073 m, 9.229 m,
0.000 m)

Trama: 15 x 7 Puntos
Em [lx]
571

Emin [lx]
420

Emax [lx]
645

Emin / Em
0.73

Emin / Emax
0.65
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA GRAN / Escena de luz TODO / Trama de cálculo PISTA TOTAL / Gráfico de

valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 287
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (14.073 m, 9.229 m,
0.000 m)

Trama: 15 x 7 Puntos
Em [lx]
571

Emin [lx]
420

Emax [lx]
645

Emin / Em
0.73

Emin / Emax
0.65
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA GRAN / Escena de luz TODO / Balonmano 1 trama de cálculo (PA) / Resumen

Escala 1 : 331
Posición: (34.211 m, 19.271 m, 0.000 m)
Tamaño: (40.000 m, 20.000 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 15 x 7 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Balonmano 1
Sumario de los resultados
N°
1

Tipo
perpendicular

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

Emin / Emax

Eh m/Em

H [m]

Cámara

571

422

644

0.74

0.65

/

0.000

/

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA GRAN / Escena de luz TODO / Balonmano 1 trama de cálculo (PA) / Isolíneas (E,

perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 286
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (14.211 m, 9.270 m,
0.000 m)

Trama: 15 x 7 Puntos
Em [lx]
571

Emin [lx]
422

Emax [lx]
644

Emin / Em
0.74

Emin / Emax
0.65
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POLIESPORTIU LA CREUETA DEL COLL
10.05.2021

Proyecto elaborado por RNR
Teléfono
Fax
e-Mail Roger.navarro@signify.com

PISTA GRAN / Escena de luz TODO / Balonmano 1 trama de cálculo (PA) / Gráfico de

valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 286
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (14.211 m, 9.270 m,
0.000 m)

Trama: 15 x 7 Puntos
Em [lx]
571

Emin [lx]
422

Emax [lx]
644

Emin / Em
0.74

Emin / Emax
0.65
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