
 

 

Enllumenat 

PLA DE RENOVACIÓ INTEGRAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 2018-2020 DE LA CIUTAT 
DE BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. LOT 3. 

       www.rubatec.es                                                                                                             C/ Doctor Trueta, 13 – 08005 Barcelona 

 
L’objectiu del contracte consisteix en l’execució de diverses obres a la Ciutat de Barcelona, 
totes elles destinades a la renovació de les instal·lacions d’enllumenat públic. Les actuacions 
del LOT 3 s’ubiquen als districtes de Les Corts, Sarrià i Sant Gervasi i Gràcia. 
 
Les actuacions fonamentalment inclouen feines d’obra civil: rases, passos de carrer, 
pericons, cimentacions, etc... així com la part d’obra elèctrica: suports, columnes, 
lluminàries, cablejat, quadres, etc... i el desviament dels serveis necessaris per dur a terme 
cada intervenció. 
 
Aquest contracte forma part d’un conjunt de 5 lots que pretén renovar, de forma integral i 
donant preferència als projectes més urgents, l’enllumenat públic de Barcelona per millorar 
els nivells lumínics i la seguretat de les instal·lacions de la ciutat, sense oblidar en cap cas 
l’optimització dels recursos, les línies i quadres existents, i el disseny dels elements a 
col·locar al carrer. Tot això sense oblidar les mesures de contractació social que, incloses en 
el Contracte, pretenen donar resposta a una necessitat ciutadana mitjançant un compromís 
contractual de les empreses adjudicatàries de cada Lot. Aquest compromís s’enfoca des de 
la perspectiva de la contractació de persones amb risc d’exclusió social, disminuir al màxim 
la subcontractació i complir amb la llei de morositat vigent. 
 
Hi ha 35 actuacions previstes al LOT 3. 
 

  

 Dades Generals: 

 Propietat:   BIMSA 

 Àmbit geogràfic:   Barcelona Ciutat 

 Pressupost:   2.593.359,26 € (IVA inc.) 

 Inici-Final d’execució:   1 d’agost de 2018 a 31 de Desembre de 2020 

 Termini:   30 mesos 

  

 Dades Tècniques: 

 

 Districtes: 3 (4-5-6) 

 Nº Actuacions: 35 (7/districte 4, 10/districte 5 i 18/districte 6) 

 Ciutat: Barcelona 

 Metres de rasa: més de 8.500m 

 Cablejat: més de 10.000m de cable de coure 06/1kv 

 Cablejat: més de 8.500m de cable de coure 1x35mm2 

 Lluminàries: més de 625 unitats 

 Suports: més de 300 unitats  


