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00.- TÍTOL DE L'OBRA

Les obres consisteixen en re-urbanitzar el Carrer Carlit amb tots els seus serveis, mantenint
les instal·lacions existents de clavegueram i aigües de pluja, per estar en bon estat i resultar
aprofitables.
01.- INTERÉS PÚBLIC DE L'OBRA I ADEQUACIÓ A LES NECESSITATS REALS DEL MUNICIPI

A l'inici
de l'estudi de la memòria valorada s´inicia segon les premisses que es van
considerar més importants, s’havia de millorar tant des del punt de vista mediambiental ,
així com també, l'àrea d'emplaçament dels vials.
Les obres de millora consisteixen en la instal·lació de 3 punts de llum, 3 papereres i 4
bancs de fusta amb acabats que s´ajusten a les circumstancies actuals.
S´estima que amb la present obra projectada és beneficiaria equitativament a tota la
població.
02.- DESCRIPCIÓ SUSCINTA DE LES OBRES A REALITZAR

Les obres a realitzar, es resumeixen en:
-

Columna metàl·lica de llum tipus “ villa”
Papereres metàl·liques Mod. PA-606
Bancs de fusta tipo “Barcino”

03.- AVANÇ DE PRESSUPOST

L'Avanç de pressupost, es desglossa en les següents partides:
03.1

3,00

UN. Punt de llum equipat amb columna tipus "Villa" de 4 m., amb

lluminaria de 30 W. de leds, tipus 3000/4000K, amb tots els
accessoris.
2.870,22 €
a 956,74 € / UN.
03.2

1,00

UN. Arqueta
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de
control,
tipus
IER-25
per
instal·lacions
d'enllumenat públic de 40 x 40 cm. amb tapa de fosa C250,
per supervisar les línies en canvis de direcció o trams
dificultosos, es deixarà enrasada al paviment o zona
perimetral.
A la part interior s’ubicarà una caixa estanca per situar -hi els
connectors de cablejat elèctric, complementari de les línies
elèctriques.
La solera serà de característiques semblants a les parets ,
estarà previst un drenatge per poder desguassar les
possibles aigües infiltrades.
La tapa quedarà enrasada amb el paviment definitiu.
149,01 €
a 149,01 € / UN.
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03.3

17,00

03.4

1,00

ML.

Línia de distribució en enllumenat públic soterrada en
passos varis, tipus IER-18 de 4 x 10 mm., amb toma-terra
de coure despullat de 35 mm., amb tub de protecció de PVC
o polietilè corrugat de doble capa del diàmetre indicat als
plànols.
Es col·locarà una javelina de tomaterra a cada 5 faroles,
començant per la primera i acabant per l´última.250,24 €
a 14,72 € / ML.

UN. Connexió a la xarxa existent d'enllumenat públic, constituirà

l'execució dels serveis necessaris per connectar les noves
xarxes a les xarxes existents, a través d'una caixa de
connexió IER-24 Bis.165,03 €
a 165,03 € / UN.
03.5

03.6

3,00

4,00

UN. Paperera

metàl.lica Mod. PA-606 o similar de 70
capacitat col.locada sobre suports enclats a terra.a 245,44 € / UN.

l. de
736,32 €

UN. Banc de fusta prefabricat amb suports de fosa tipus Barcino

de 2'00 mts.a 747,28 € / UN.

2.989,12 €

7.159,94 €

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL
0,00% en concepte de Despeses Generals de l'empresa i derivats
del contracte.

0,00 €

0,00% de Benefici Industrial

0,00 €

0,00% I.V.A.

0,00 €

TOTAL

AVANÇ

PRESSUPOST

7.159,94€

set mil cent cinquanta-nou euros amb noranta-quatre cèntims

En resum, es quant te l'honor d'informar el tècnic que subscriu als efectes que siguin necessaris
Fontanals de Cerdanya, 13 de maig de 2022
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