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PROPOSTA VEÏNAL: 

Millora de l’enllumenat al passeig de General Mendoza. 

Millorar la llum de la vorera que voreja el riu Onyar. A l’estiu quan els arbres 

estan plens de fulles tapen la llum de les faroles i queden zones 

totalment a les fosques. S’hauria de millorar la llum però sempre buscant que 

fos molt suau per no tallar l’ambient de relax que actualment dóna. 

Posar uns llums a poca altura per evitar que les fulles dels arbres la tapin. 

Una llum càlida i subtil per no trencar el clima de relax actual, però que 

permeti veure on es trepitja. 

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA: 



INFORME TÈCNIC: 

Antecedents: 

Tal com molt bé enuncia la petició, gran part del problema de la foscor 

d’aquesta vorera el generen les fulles dels arbres, majoritàriament 

aquells que hi ha entre els Ponts de l’Areny i el de l’Aferes Huarte, els 

quals per la seva estructura amb les branques bifurcades a poca 

alçada i magnitud dels mateixos fa que sigui de molt mal solucionar 

amb una simple poda. 

És just en aquest tram on els 4 bàculs existents tenen una lluminària 

posterior a uns 4,00 m. d’alçada, agafada a la columna amb una lira 

i una abraçadera, que hauria de fer les funcions d’il·luminar la 

vorera posterior, cosa que no aconsegueix,  n o  n o m é s  p e r  

l ’ o p o s i c i ó  d e  l e s  fulles, sinó que a més la interdistància entre 

les columnes és molt gran. 

L’altra part d’aquesta vorera, fins a la plaça Catalunya, més 

estreta i amb arbres diferents, el bàculs existents compleixen amb la 

funció demanada correctament. 



Proposta: 

La solució d’aquesta petició passaria per substituir les lluminàries 

posteriors dels bàculs per unes amb tecnologia LED a 3000º K de 

temperatura de color, i per solucionar el tema de la gran 

interdistància caldria posar unes columnetes de màxim 4 m. d’alçada 

en el punt mig. 

Les lluminàries serien de les mateixes característiques o equivalents a les 

existents en el seu entorn inmediat (exemple, altre costat de riu) 

En resum, la proposta consisteix en substituir 4 lluminàries posteriors, i 

col·locar 4 nous punts de llum baixos amb la mateixa lluminària. 

Aquestes últimes precisarien de la corresponent rasa a la vorera existent 

per la ubicació de la nova instal·lació soterrada, la construcció de 

noves arquetes i  fonaments a cada nova ubicació de nou punt de llum, 



i la instal·lació de la nova columna d’enllumenat. 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

TOTAL (IVA inclòs) = 22.500,00 € 




