
















































































































TARADELL LOT 2  -Instal·lacio enllumenat públic

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:22/10/20 1Data:

NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.02.21 Instal·lació columnes i lluminàries Urb.La Roca 6.840,00
Titol 3 01.02.22 Substitució lluminàries altres sectors 11.935,00

01.02 Instal·lació d'enllumenat públicCapítol 18.775,00

18.775,00

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.02 Instal·lació d'enllumenat públic 18.775,00
01 Pressupost  TARADELL LOT 2Obra 18.775,00

18.775,00

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost TARADELL LOT 2 18.775,00
18.775,00

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  TARADELL LOT 201

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC02

TITOL 3 INSTAL·LACIÓ COLUMNES I LLUMINÀRIES URB.LA ROCA21

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 CFICLL u Instal·lació de les columnes i lluminàries. Subministrament del
conjunt d'accessoris format per caixa porta fusibles, fusibles
cilíndrics 8x 32 gL de 4A, cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV
3G2,5 mm2 de la caixa de fusibles fins a la lluminària, inclòs
transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Les
columnes s'han de desplaçar des de el punt descàrrega fins el
punt de col·locació. Connexió de les línies de distribució a les
caixes de fusibles segons plànols.
 (P - 1)

76,00090,00 6.840,00

TITOL 3TOTAL 01.02.21 6.840,00

OBRA PRESSUPOST  TARADELL LOT 201

CAPÍTOL INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC02

TITOL 3 SUBSTITUCIÓ LLUMINÀRIES ALTRES SECTORS22

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 DSLLEXIST u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries
vials subministrades pel licitador , muntat sobre columna o bàcul
a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els
plànells. Subministrament i subtitució del cable d'alimentació
RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles fins a la
lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons
plànols. Transport de les lluminàries substituides al magatzem de
l'ajuntanent. (P - 2)

341,00035,00 11.935,00

TITOL 3TOTAL 01.02.22 11.935,00

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  TARADELL LOT 2OBRA 01
INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 02
INSTAL·LACIÓ COLUMNES I LLUMINÀRIES URB.LA ROCATITOL 3 21

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Instal·lació de les columnes i lluminàries. Subministrament del conjunt d'accessoris format per caixa porta fusibles, fusibles
cilíndrics 8x 32 gL de 4A, cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fusibles fins a la lluminària, inclòs
transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Les columnes s'han de desplaçar des de el punt descàrrega fins el
punt de col·locació. Connexió de les línies de distribució a les caixes de fusibles segons plànols.

1 CFICLL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

C#*D#*E#*F#2 Carrer Sant Marçal 19,000 19,000

C#*D#*E#*F#3 Carrer del Pins 22,000 22,000

C#*D#*E#*F#4 Carrer Muntanya 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#5 Carrer Puig-l'agulla 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 76,000

PRESSUPOST  TARADELL LOT 2OBRA 01
INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 02
SUBSTITUCIÓ LLUMINÀRIES ALTRES SECTORSTITOL 3 22

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials subministrades pel licitador , muntat sobre columna
o bàcul a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades amb la inclinació
indicada en els plànells. Subministrament i subtitució del cable d'alimentació RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de
fussibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Transport de les lluminàries
substituides al magatzem de l'ajuntanent.

1 DSLLEXIST

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vapor 24,000 24,000

C#*D#*E#*F#2 Furriol 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#3 Alou 34,000 34,000

C#*D#*E#*F#4 AvGoitallops 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#5 Pl.Everest 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#6 Av.Goita 2 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#7 Cami ral 92,000 92,000

C#*D#*E#*F#8 Cami ral 2 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#9 Era d'en Mero 48,000 48,000

C#*D#*E#*F#10 Crta Viladrau 2 42,000 42,000

C#*D#*E#*F#11 Sant Miquel 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 341,000

EUR
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€90,00uCFICLL Instal·lació de les columnes i lluminàries. Subministrament del conjunt d'accessoris format per caixa
porta fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 4A, cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de
la caixa de fusibles fins a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols.
Les columnes s'han de desplaçar des de el punt descàrrega fins el punt de col·locació. Connexió
de les línies de distribució a les caixes de fusibles segons plànols.

P- 1

(NORANTA EUROS)

€35,00uDSLLEXIST Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials subministrades pel licitador
, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i
camió elevador i col·locades amb la inclinació indicada en els plànells. Subministrament i subtitució
del cable d'alimentació RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles fins a la lluminària, inclòs
transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Transport de les lluminàries substituides al
magatzem de l'ajuntanent.

P- 2

(TRENTA-CINC EUROS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA

uCFICLL Instal·lació de les columnes i lluminàries. Subministrament del conjunt
d'accessoris format per caixa porta fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 4A,
cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fusibles fins a la
lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols. Les
columnes s'han de desplaçar des de el punt descàrrega fins el punt de
col·locació. Connexió de les línies de distribució a les caixes de fusibles
segons plànols.

P- 1  €90,00

BG33-G2RB Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC

€3,72000

BG43-0AEJ Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles
cilíndrics grandària 10x38 mm

€32,05000

Altres conceptes 54,23 €

uDSLLEXIST Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per lluminàries vials
subministrades pel licitador , muntat sobre columna o bàcul a una alçària de
fins a 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i col·locades
amb la inclinació indicada en els plànells. Subministrament i subtitució del
cable d'alimentació RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles fins a
la lluminària, inclòs transport i muntatge amb accessoris segons plànols.
Transport de les lluminàries substituides al magatzem de l'ajuntanent.

P- 2  €35,00

BG33-G2RB Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC

€1,99020

Altres conceptes 33,01 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,48h Ajudant electricistaA01-FEPD

 €22,51h Ajudant per a seguretat i salutA01-FEPM

 €21,17h ManobreA0D-0007

 €26,21h Oficial 1a electricistaA0F-000E

 €25,36h Oficial 1a paletaA0F-000T

 €25,36h Oficial 1a per a seguretat i salutA0F-0015
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €43,24h Camió grua de 3 tC152-003A

 €15,79m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1R1-00D2
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €68,60m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B06E-11CP

 €5,83m Ancoratge metàl·lic de diàmetre 25 mm, amb cargol i
volandera quadrada de 200x200 mm

B0AC-07NN

 €40,78u Caixa porta fusiblesBG18-H4NY

 €0,93m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG33-G2RB

 €1,29m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
per a seguretat i salut

BG3I-06WC

 €32,05u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim,
bipolar, per a fusibles cilíndrics grandària 10x38 mm

BG43-0AEJ

 €11,42u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm, per a seguretat i salut

BGD5-06SV

 €1,43u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de comandament i protecció

BGW2-093K

 €0,16u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus, per a seguretat i salut

BGY3-0B2T

 €4,12u AbraçaderesBGYD-0B2Y
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,00m Conductor CUDKEIGU3 Rend.: 1,000

 €2,00u Abraçadera per cable de terra de 35 mm2.DKIE874E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,998204,120000,485BGYD-0B2Y =xAbraçaderesu

Subtotal... 1,99820 1,99820

COST DIRECTE 1,99820

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,99820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,00u Abraçadera per piqueta de terra de 1,5 i 2 m .DKIE876E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,998204,120000,485BGYD-0B2Y =xAbraçaderesu

Subtotal... 1,99820 1,99820

COST DIRECTE 1,99820

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,99820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €168,67u Lluminària vial Novatilu ALILBL30AE3T3_24 INNOVA
o equivalent amb placa de de LED amb mides segons
Standard ZHAGA Book 15, de 3000ºK, fotometria
Asimètrica Extensiva, CRI >70. Potència d'entrada de
15 W. Amb flux lluminós de la lluminària de 1700-1800
lm, Classe I. IP66. IK10. Rendiment de la lluminària
superior a 110 lm/w. Cos d'injecció d'alumini d'alta
resistència. Fixació en columna de diàmetre de 60 mm.
Programada a la potència requerida per la direcció
tècnica. Color gris. Font d'alimentació Philips Xitanium
amb sistema de multi control, amb protocol de
comunicacions DALI i regulació de multi-nivell amb
temporització intern. Subministrada amb la
programació de doble nivell temporitzat amb una
reducció del flux al 70 % de les 24:00 h fins les 5:30 h.
Ha d'incorporar un dispositiu protector contra
sobretensions transitòries de 10KV. Vida útil del led
100.000 h. Inclòs cànon ECORAEE. en color gris.
Subministrada amb els accessoris necessaris per la
seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o
si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

LLU01 Rend.: 1,000

 €168,67u Llumenera urbana de 30-50W. Model lluminaria tipus 2LLU02 Rend.: 1,000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €168,67u Luminaria vial Novatilu ALILBL30AE3T3_24 INNOVA o
equivalent amb placa de de LED amb mides segons
standard ZHAGA Book 15, de 3000ºK, fotometria
Assimètirca Extensiva, CRI >70. Potència d'entrada de
25 W. Amb flux lluminòs de la lluminària de 2900-3000
lm, Clase I. IP66. IK10. Rendiment de la lluminària
superior a 110 lm/w. Cos d'injecció d'alumini d'alta
resistencia. Fixació en columna de diámetre de 60 mm.
Programada a la potència requerida per la direcció
tècnica. Color gris. Font d'alimentació Philips Xitanium
amb sistena de multicontrol, amb protocol de
comunicacions DALI i regulació de multi-nivell amb
temporització intern. Subministramda amb la
programació de doble nivell temporizat amb una
reducció del flux al 70 % de les 24:00 h fins les 5:30 h.
Ha d'incorporar un dispositiu protector contra
sobretenbsions transitories de 10KV. Vida útil del led
100.000 h. Inclòs canon ECORAEE. en color gris.
Subministrada amb els accessoris necessaris per la
seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o
si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

LLU03 Rend.: 1,000

 €96,90u Lluminària vial Novatilu ALMSL40AE3T3_16 MILAN S
o equivalent amb placa de de LED amb mides segons
Standard ZHAGA Book 15, de 3000ºK, fotometria
Asimètrica Extensiva, CRI >70. Potència d'entrada de
25 W. Amb flux lluminós de la lluminària de 2900 a
3200 lm, Classe I. IP66. IK10. Rendiment de la
lluminària superior a 110 lm/w. Cos d'injecció d'alumini
d'alta resistència. Fixació en columna de diàmetre de
60 mm. Programada a la potència requerida per la
direcció tècnica. Color gris. Font d'alimentació Philips
Xitanium amb sistema de multi control, amb protocol de
comunicacions DALI i regulació de multi-nivell amb
temporització intern. Subministrada amb la
programació de doble nivell temporitzat amb una
reducció del flux al 70 % de les 24:00 h fins les 5:30 h.
Ha d'incorporar un dispositiu protector contra
sobretensions transitòries de 10KV. Vida útil del LED
100.000 h. Inclòs cànon ECORAEE. en color gris.
Subministrada amb els accessoris necessaris per la
seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o
si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

LLV04 Rend.: 1,000

 €96,90u Llumenera vial de 30W. Model lluminaria tipus 5LLV05 Rend.: 1,000

 €99,50u Llumenera vial de 50W. Model lluminaria tipus 6LLV06 Rend.: 1,000

 €99,50u Llumenera vial de 50W. Model lluminaria tipus 7LLV07 Rend.: 1,000

 €99,50u Llumenera vial de 50W. Model lluminaria tipus 8LLV08 Rend.: 1,000

 €99,50u Llumenera vial de 50W. Model llluminaria tipus 9LLV09 Rend.: 1,000

 €142,27u Llumenera vial de 70W. Model lluminaria tipus 10LLV10 Rend.: 1,000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €63,75u Creueta horitzontal per un projectors de llarg per
columna amb punta de 60 mm. Fabricada d'acer
S-235-JR galvanitzada en inmersió calenta. 

MCRT01 Rend.: 1,000

 €78,20u Creueta horitzontal per dos projectors de llarg per
columna amb punta de 60 mm. Fabricada d'acer
S-235-JR galvanitzada en inmersió calenta. 

MCRT02 Rend.: 1,000

 €119,00u Columna TRONCOCÒNICA 6 m d'alçada tipus
tronconcònica d'una sola peça, secció decreixent fins a
60 mm de diametre en la seva part superior. Unió a la
placa base mitjançant aro de reforç i carteles.
Fabricada d'acer S-235-JR galvanitzada en inmersió
calenta.

MCT01 Rend.: 1,000

 €161,33u Columna TRONCOCÒNICA 9 m d'alçada tipus
tronconcònica d'una sola peça, secció decreixent fins a
60 mm de diametre en la seva part superior. Unió a la
placa base mitjançant aro de reforç i carteles.
Fabricada d'acer S-235-JR galvanitzada en inmersió
calenta.

MCT02 Rend.: 1,000

 €96,90u Lluminària vial Novatilu ALMSL40AE3T3_16 MILAN S
o equivalent amb placa de de LED amb mides segons
Standard ZHAGA Book 15, de 3000ºK, fotometria
Asimètrica Extensiva, CRI >70. Potència d'entrada de
25 W. Amb flux lluminós de la lluminària de 2900 a
3200 lm, Classe I. IP66. IK10. Rendiment de la
lluminària superior a 110 lm/w. Cos d'injecció d'alumini
d'alta resistència. Fixació en columna de diàmetre de
60 mm. Programada a la potència requerida per la
direcció tècnica. Color gris. Font d'alimentació Philips
Xitanium amb sistema de multi control, amb protocol de
comunicacions DALI i regulació de multi-nivell amb
temporització intern. Subministrada amb la
programació de doble nivell temporitzat amb una
reducció del flux al 70 % de les 24:00 h fins les 5:30 h.
Ha d'incorporar un dispositiu protector contra
sobretensions transitòries de 10KV. Vida útil del LED
100.000 h. Inclòs cànon ECORAEE. en color gris.
Subministrada amb els accessoris necessaris per la
seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o
si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

MLLT04 Rend.: 1,000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €142,27u Lluminària vial Novatilu ALMSL40AE3T3_16 MILAN S
o equivalent amb placa de de LED amb mides segons
Standard ZHAGA Book 15, de 3000ºK, fotometria
Asimètrica Extensiva, CRI >70. Potència d'entrada de
70 W. Amb flux lluminós de la lluminària de 7900 a
8000 lm, Classe I. IP66. IK10. Rendiment de la
lluminària superior a 110 lm/w. Cos d'injecció d'alumini
d'alta resistència. Fixació en columna de diàmetre de
60 mm. Programada a la potència requerida per la
direcció tècnica. Color gris. Font d'alimentació Philips
Xitanium amb sistema de multi control, amb protocol de
comunicacions DALI i regulació de multi-nivell amb
temporització intern. subministrada amb la
programació de doble nivell temporitzat amb una
reducció del flux al 70 % de les 24:00 h fins les 5:30 h.
Ha d'incorporar un dispositiu protector contra
sobretensions transitòries de 10KV. Vida útil del LED
100.000 h. Inclòs cànon ECORAEE. en color gris.
Subministrada amb els accessoris necessaris per la
seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o
si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

MLLT11 Rend.: 1,000

 €114,40u Lluminària vial Novatilu ALMSL40AE3T3_16 MILAN S
o equivalent amb placa de de LED amb mides segons
Standard ZHAGA Book 15, de 3000ºK, fotometria
Asimètrica Extensiva, CRI >70. Potència d'entrada de
80 W. Amb flux lluminós de la lluminària de 9200 a
9300 lm, Classe I. IP66. IK10. Rendiment de la
lluminària superior a 110 lm/w. Cos d'injecció d'alumini
d'alta resistència. Fixació en columna de diàmetre de
60 mm. Programada a la potència requerida per la
direcció tècnica. Color gris. Font d'alimentació Philips
Xitanium amb sisena de multi control, amb protocol de
comunicacions DALI i regulació de multi-nivell amb
temporització intern. subministrada amb la
programació de doble nivell temporitzat amb una
reducció del flux al 70 % de les 24:00 h fins les 5:30 h.
Ha d'incorporar un dispositiu protector contra
sobretensions transitòries de 10KV. Vida útil del LED
100.000 h. Inclòs cànon ECORAEE. en color gris.
Subministrada amb els accessoris necessaris per la
seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o
si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

MLLT12 Rend.: 1,000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €114,40u Lluminària vial Novatilu ALMSL40AE3T3_16 MILAN S
o equivalent amb placa de de LED amb mides segons
Standard ZHAGA Book 15, de 3000ºK, fotometria
asimètrica Extensiva, CRI >70. Potència d'entrada de
80 W. Amb flux lluminós de la lluminària de 9700 a
9800 lm, Classe I. IP66. IK10. Rendiment de la
lluminària superior a 110 lm/w. Cos d'injecció d'alumini
d'alta resistència. Fixació en columna de diàmetre de
60 mm. Programada a la potència requerida per la
direcció tècnica. Color gris. Font d'alimentació Philips
Xitanium amb sistema de multi control, amb protocol de
comunicacions DALI i regulació de multi-nivell amb
temporització intern. subministrada amb la
programació de doble nivell temporitzat amb una
reducció del flux al 70 % de les 24:00 h fins les 5:30 h.
Ha d'incorporar un dispositiu protector contra
sobretensions transitòries de 10KV. Vida útil del LED
100.000 h. Inclòs cànon ECORAEE. en color gris.
Subministrada amb els accessoris necessaris per la
seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o
si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

MLLT13 Rend.: 1,000

 €75,42m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora

P221E-AWE7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

74,30670/R 21,170003,510A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 74,30670 74,30670

1,114601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,42130

0,00%DESPESES INDIRECTES

75,42130COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,83m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

P240-DYNF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,87750/R 21,170000,750A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 15,87750 15,87750
Maquinària:

15,79000/R 15,790001,000C1R1-00D2 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 15,79000 15,79000

0,158781,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,82628

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,82628COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €79,43m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

P312-D4SM Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,31480/R 21,170000,440A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 9,31480 9,31480
Materials:

69,9720068,600001,020B06E-11CP =xFormigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 69,97200 69,97200

0,139721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,42652

0,00%DESPESES INDIRECTES

79,42652COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,78u Caixa per a quadres de comandament i protecció de
material autoextingible, amb porta, per a 36 mòduls i
muntatge superficial

PG1A-H83U Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

40,7800040,780001,000BG18-H4NY =xCaixa porta fusiblesu

Subtotal... 40,78000 40,78000

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,78000

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,78000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,99m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra i amb el
desmuntatge inclòs

PG3B-E7CM Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,91335/R 22,510000,085A01-FEPM =xAjudant per a seguretat i saluth

2,53600/R 25,360000,100A0F-0015 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 4,44935 4,44935
Materials:

1,315801,290001,020BG3I-06WC =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
per a seguretat i salut

m

0,160000,160001,000BGY3-0B2T =xPart proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 1,47580 1,47580

0,066741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,99189

0,00%DESPESES INDIRECTES
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5,99189COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,01u Pica per a pressa de terra d'acer cobrisada, de 2m. de
longitud i14,6mm de diàmetre, connectada el cable
terra de 35 mm2 de la instal·lació, inclòs transport i
muntatge amb accessoris segons plànols.

PGD1-E3B7 Rend.: 0,455

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,36813/R 22,510000,250A01-FEPM =xAjudant per a seguretat i saluth

13,93407/R 25,360000,250A0F-0015 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 26,30220 26,30220
Materials:

17,1300011,420001,500BGD5-06SV =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm, per a seguretat i salut

u

6,180004,120001,500BGYD-0B2Y =xAbraçaderesu

Subtotal... 23,31000 23,31000

0,394531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,00673

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,00673COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,00u Instal·lació de les columnes i lluminàries.
Subministrament del conjunt d'accessoris format per
caixa porta fusibles, fusibles cilíndrics 8x 32 gL de 4A,
cable d’alimentació RV-k 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la
caixa de fusibles fins a la lluminària, inclòs transport i
muntatge amb accessoris segons plànols. Les
columnes s'han de desplaçar des de el punt
descàrrega fins el punt de col·locació. Connexió de les
línies de distribució a les caixes de fusibles segons
plànols.

CFICLL Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,23200/R 22,480000,900A01-FEPD =xAjudant electricistah

26,21000/R 26,210001,000A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 46,44200 46,44200
Maquinària:

7,78320/R 43,240000,180C152-003A =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 7,78320 7,78320
Materials:

3,720000,930004,000BG33-G2RB =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

m

32,0500032,050001,000BG43-0AEJ =xCaixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim,
bipolar, per a fusibles cilíndrics grandària 10x38 mm

u

Subtotal... 35,77000 35,77000
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COST DIRECTE 89,99520

0,00%DESPESES INDIRECTES

89,99520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,00u Desmuntatge i substitució de lluminàries existents per
lluminàries vials subministrades pel licitador , muntat
sobre columna o bàcul a una alçària de fins a 10 m
com a màxim, amb mitjans manuals i camió elevador i
col·locades amb la inclinació indicada en els plànells.
Subministrament i subtitució del cable d'alimentació
RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2 de la caixa de fussibles fins
a la lluminària, inclòs transport i muntatge amb
accessoris segons plànols. Transport de les lluminàries
substituides al magatzem de l'ajuntanent.

DSLLEXIST Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,48800/R 22,480000,600A01-FEPD =xAjudant electricistah

6,55250/R 26,210000,250A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 20,04050 20,04050
Maquinària:

12,97200/R 43,240000,300C152-003A =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 12,97200 12,97200
Materials:

1,990200,930002,140BG33-G2RB =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

m

Subtotal... 1,99020 1,99020

COST DIRECTE 35,00270

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,00270COST EXECUCIÓ MATERIAL

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,99m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs transport i muntatge amb
material auxiliar necessaris segons plànols.

DKEI5631 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

5,991895,991891,000PG3B-E7CM =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra i amb el
desmuntatge inclòs

m

Subtotal... 5,99189 5,99189
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COST DIRECTE 5,99189

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,99189COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €322,47u Escavació i formació del dau de formigó de 55 x55 cm
de base i 90 cm de profunditat. Col·locació dels perns
de subjecció de la columna, connexió de la presa de
terra amb cable aïllat de 16 mm2 de terra, allargar els
tub currugats, anivellament. Transport de terres
sobrants a l'abocador.

DKIE986E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,75500/R 21,170001,500A0D-0007 =xManobreh

18,89320/R 25,360000,745A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 50,64820 50,64820
Materials:

29,150005,830005,000B0AC-07NN =xAncoratge metàl·lic de diàmetre 25 mm, amb cargol i
volandera quadrada de 200x200 mm

m

Subtotal... 29,15000 29,15000
Partides d'obra:

98,0476975,421301,300P221E-AWE7 =xExcavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora

m3

41,3741631,826281,300P240-DYNF =xCàrrega amb mitjans manuals i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

m3

103,2544879,426521,300P312-D4SM =xFormigó per a rases i pous, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

m3

Subtotal... 242,67633 242,67633

COST DIRECTE 322,47453

0,00%DESPESES INDIRECTES

322,47453COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €259,98u Escavació i formació del dau de formigó de 55 x55 cm
de base i 80 cm de profunditat. Col·locació dels perns
de subjecció de la columna, connexió de la presa de
terra amb cable aïllat de 16 mm2 de terra, allargar els
tub currugats, anivellament. Transport de terres
sobrants a l'abocador.

DKIE987E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,17000/R 21,170001,000A0D-0007 =xManobreh

10,14400/R 25,360000,400A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 31,31400 31,31400
Materials:
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23,320005,830004,000B0AC-07NN =xAncoratge metàl·lic de diàmetre 25 mm, amb cargol i

volandera quadrada de 200x200 mm
m

Subtotal... 23,32000 23,32000
Partides d'obra:

82,9634375,421301,100P221E-AWE7 =xExcavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora

m3

35,0089131,826281,100P240-DYNF =xCàrrega amb mitjans manuals i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

m3

87,3691779,426521,100P312-D4SM =xFormigó per a rases i pous, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

m3

Subtotal... 205,34151 205,34151

COST DIRECTE 259,97551

0,00%DESPESES INDIRECTES

259,97551COST EXECUCIÓ MATERIAL
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