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1.- Antecedents i objecte.  

 
Al Passeig Marítim de la Platja Llarga de Roda de Berà hi ha un quadre elèctric que alimenta i controla 

les bombes d’aigües pluvials i freàtiques del passeig i la recollida d’aigües pluvials de la urbanització de 

La Barquera. Entre els dies 22 i 23 de gener del 2020, a causa del temporal “Glòria”, aquest quadre es 

va quedar inundat per culpa de la mala mar que hi havia i la quantitat de litres de puja que van caure, i 

va quedar totalment fora de servei. 

L’objecte d’aquesta memòria valorada és fer un petit estudi del què costaria elevar el quadre per 

damunt de la cota actual. Aquest quadre està dins d’un armari d’obra de totxana ceràmica i formigó 

arrebossat i pintat. Doncs es tracta de deixar-lo al mateix lloc però elevat 1,30 m des del nivell del terra 

(veure detall als plànols adjunts). 

L’obra també és farà amb totxana ceràmica i formigó, arrebossat i pintat, de la mateixa manera que 

està fet actualment. També s’aprofitarà la porta metàl·lica actual per a ficar-la en el nou emplaçament. 

 

 

2.- Normativa aplicada al projecte.  

 
Per la realització d’aquest projecte s’ha tingut en conte els següents reglaments i normatives: 

 

- Reglament electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) segons el Real Decreto 842/2002 de 2 

d’agost de 2002. 

- Instruccions Tècniques complementàries ITC BT 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 43 I 44. 

- Instrucció 7/2003 de 9 de setembre de la Direcció General d’Energia i Minies sobre 

procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa tensió 

mitjançant la intervenció de les Entitats d’Inspecció i Control de la Generalitat de Catalunya. 

- Normes UNE d’aplicació. 

- Normes particulars de les empreses distribuïdores d’energia elèctrica en Baixa tensió 

- Llei de prevenció de riscos Laborals. 31/95 

- Llei 54/2003 de reforma del marc normatiu de Prevenció de Riscos Laborals 

- R.D. 39/1997 del Reglament dels Serveis de Prevenció 

- R.D.1627/1997 de disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

- R.D. 614/2001: Disposicions mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels treballadors 

davant riscos elèctrics. 

- LLEI 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del 

medi nocturn. 
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- Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència 

energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 

complementàries EA-01 a EA-07. 

- DECRET 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 

d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

- Decret 120/1992, de 28 d'abril, pel qual es regulen les característiques que han d'acomplir les 

proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren 

pel subsòl 

- DECRET 196/1992, de 4 d'agost, de modificació parcial del Decret 120/1992, de 28 d'abril, pel 

qual es regulen les característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les 

xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 

- DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- REAL DECRETO 982/1987, de 5 de junio, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO 

GENERAL DE CONTRATACION DEL ESTADO. 

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

- Reial Decret 39/1997 de 17 de gener pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de 

Prevenció. 

- Ordenances municipals de l’Ajuntament de Roda de Berà. 

 

3.- Titular de la instal·lació 

 
Nom:   Ajuntament de Roda de Berà 

NIF:   P4313300H 

Adreça:  C/ Joan Carles I, nº 15 

  43883 Roda de Berà 

  

4.- Autor de la memòria valorada 

 
Nom:   Ramon Bertran Reig 

NIF:   43702045K 

Adreça:  Pl. dels Pins nº 13 

  43883 Roda de Berà 
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5.- Situació de la Instal·lació 

 

La situació es troba emplaçada a: 

 Passeig Marítim de la Platja Llarga 

 43883 Roda de Berà 

 

Veure l’emplaçament detallat als plànols adjunts 

 

6.- Estat actual i final 

 

Actualment hi ha el quadre elèctric dins d’un armari fet d’obra, tal com pot observar a les fotos adjuntes 

a la memòria. Aquest quadre governa dues bombes Flygt amb 4 boies de nivell, sirena de sobreeixidor 

amb intercanviadors de bombes i amb dos selectors de posició automàtic i manual. 

Pel que fa a la obra civil, és reomplirà el l’armari existent, i es construirà el nou amb totxana de formigó, 

reomplert, arrebossat i pintat. 

El quadre es col·locarà al damunt de l’existent. Les connexions és realitzaran amb una regleta de 

connexions amb un aïllament IP-68. L’entroncament dels cables d’alimentació es realitzaran amb un 

torpede d’aïllament ràpid de tensió de 0,6 a 1 kV adequat a la seva secció i amb un aïllament IP-68. 

 

7.- Actuacions a realitzar 

 

Es realitzarà el canvi de pàmpols i llums dels punts de llum existents i la instal·lació de punts nous. 

 

• Desmuntar el quadre actual  

• Fer el nou armari d’obra amb la tapa metàl·lica exi stent  

• Col·locació i instal·lació del nou quadre de protec ció elèctric  

• Connexió de cablejat existent amb el nou quadre  

• Pintar  

 

8.- Termini d’execució i garantia 

 

El termini previst per a l’execució de l’obra serà de un mes a comptar des de l’adjudicació de l’obra. 

El replanteig anirà a càrrec del contractista adjudicatari de les obres, el qual haurà de disposar de tots 

els mitjans necessaris per efectuar-lo.  

El termini de garantia es fixa en un any a partir del moment en què la Direcció Facultativa lliuri el 

certificat final de recepció. 
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9.- Serveis i bens afectats 

 

Els treballs es desenvoluparan sobre l’armari existent del passeig marítim, no hi haurà afecció a 

terrenys i bens particulars. Així mateix i degut al tipus d'obra, no es preveu l'afecció a cap xarxa de 

serveis públics de distribució o subministrament, tret de la que és objecte de l'obra. 

No es preveu que cap servei municipal sigui afectat per les obres descrites. 

 

A l’executar l’obra i les instal·lacions caldrà tenir en compte: 
 
AUTORITZACIONS 
  
L’obra al realitzar-se en el punt programat caldrà tenir en compte les afectacions i tràmits posteriors a 
realitzar: 
 Renfe/Adif, l’obra està afectada per l’àmbit de servitud i caldrà tramitar l’autorització. 
 L’obra és realitza en la zona de 4 metres de domini. 
 
 ACA, l’obra al preveure un nou abocament de les aigües, caldrà tramitar l’autorització. 
 
 Servei de Costes, l’obra està afectada per l’àmbit de servitud i caldrà tramitar l’autorització. 
 L’obra és realitza en la zona de domini. 
 
Aquests tràmits els haurà de fer el titular de l’obra, en aquest es l’Ajuntament de Roda de Berà. 
 
CAPA D’AIGUA FREÀTICA  
L’obra al realitzar-se en el punt programat  i tal com he dit anteriorment és un cota més baixa que el 
nivell de mar l’aigua de la capa freàtica pot ocasionar problemes addicionals en l’execució de l’obra. 
 
Aquest possible sobre cost no està contemplat en el pressupost. 
 
SUBMINISTRE ELÈCTRIC 
 
L’obra al realitzar-se contempla la substitució de les dues bombes, la previsió és que la contractació 
actual del subministra no serà necessari modificar-la. 
 
Aquest possible sobrecost no està contemplat en el pressupost. 
 
 

10.- Classificació de l’obra 

 

Aquesta obra, d’acord reglament d’obres d’activitats i serveis dels ens locals i l’article 232 de la Llei 

9/2017 de contractes del Sector Públic, en els seu article 12, queda classificada en el grup C 

Conservació i Manteniment. 
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11.- Preus Unitaris 

 

Hem considerat que aquesta obra no es possible separar per Lots d’Execució per que: 

 

1-  Escassa quantitat econòmica del pressupost 

2-  L’espai de l’obra es de dimensions reduïdes  

3-  La divisió en Lots ens dificultaria la logística i operativa de realització  

 

12.- Seguretat i Salut 

 

En tot moment es complirà el del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen 

disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. 

 

13.- Gestió de residus 

 

S’haurà d’aplicar el Decret 161/2001 de modificació del Decret 201/1994 sobre l’avaluació dels residus 

de la construcció, s’haurà d’avaluar el volum i característiques dels residus produïts per la substitució 

de les lluminàries existents i els residus generats d’obra nova. 

Els residus generats durant les obres seran dipositats en un abocador específic, a través d’un gestor 

autoritzat, al qual s’han d’abonar els costos de gestió inclosos en el pressupost. 

 

14.- PRESSUPOST 

 

NÚM AMIDAMENT UNITATS CONCEPTE PREU IMPORT 
1 1 UT Subministrament i muntatge de quadre elèctric per 

a 2 bombes flygt amb 4 boies de nivell, sirena 
sonora de sobreeixidor amb intercambiadors de 
bombes i amb 2 selectors 

   1.612,30 €  1.612,30 € 
2 1 UT Obra civil per la elevació de quadre elèctric i 

material    1.825,00 €     1.825,00 €  

      TOTAL SENSE IVA      3.437,30 €  

  IVA 21 %       721,83 €  

      TOTAL AMB IVA      4.159,13 €  
 

 
 
Roda de Berà, Març de 2020  

 
Ramon Bertran Reig 

Enginyer Tècnic Industrial 
Nº Col·legiat: 13.008-L 
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