PROJECTE OBJECTE DE LICITACIÓ
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ANNEX: MILLORES A LA LICITACIÓ

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
FEBRER DE 2021

Tel. 93 825 00 33

Plaça de la Vila, 13 08680 – Gironella (Berguedà)
Fax: 93 825 03 68
A/e: gironella@diba.cat - www.gironella.cat

MILLORA-1: ADEQUACIÓ DE CINC QUADRES ELÈCTRICS D’ENLLUMENAT
El municipi de Gironella disposa d’un total de 27 quadres elèctrics de mesura i
control de la instal·lació d’enllumenat públic exterior. Per fases l’Ajuntament ha
procedit a la seva adequació i sanejament per tal d’adaptar-los a la normativa
vigent. En el present contracte es preveu l’adequació d’un total de 11 quadres
elèctrics i en reten 5 per a completar l’adequació integral d’aquests elements.
Es proposa com a primera millora al contracte d’obres de reforma de l’enllumenat
públic de Gironella Fase II.B l’adequació de cinc quadres elèctrics de mesura i
control:


QMPC 8 – Crta. de Bassacs



QMPC 10 – Font dels Tòrracs



QMPC 13 – Carrer Pedret



QMPC 22 – Carrer Josep Pla



QMPC 25 – Nova urbanització de Cal Blau

Per l’execució de les millores proposades es procedirà a la substitució completa de
tots els elements dels quadres proposats seguint en tot moment l’esquema unifilar
de referència per a cada quadre present en el document de Plànols. Pel que
respecta de la secció del conductors aquesta serà la que per normativa pertoqui en
cada cas
En detall les actuacions a justificar per l’acreditació d’aquesta millores són: quadre
de mesura, protecció i comandament d'enllumenat públic, sortides protegides amb
diferencials segons esquema, maniobra segons esquema, proteccions per a serveis
del quadre, s'inclou la bancada de formigó o acer inoxidable de 300 mm d'alçària i
tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions per una
potència contractable de fins a 63 A/400 V, inclou ICP, IGA, relè de sobretensions
permanents i totes les proteccions segons projecte, incorpora pany de triple acció
amb clau normalitzada. Inclou presa i placa de terra, completament instal·lat i
legalització de la instal·lació.
A continuació es valoren els treballs de la millora a efectuar:
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AMIDAMENTS
Títol 1

1

Data: 22/02/2021

01

FHGQMPC

u

QUADRE COMANDAMENT

Quadre de mesura, protecció i comandament d'enllumenat públic, sortides protegides amb diferencials segons
esquema, maniobra segons esquema, proteccions per a serveis del quadre, s'inclou la bancada de formigó o
acer inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions
per una potència contractable de fins a 63 A/400 V, inclou ICP, IGA, relè de sobretensions permanents i totes
les proteccions segons projecte, incorpora pany de triple acció amb clau normalitzada. Inclou presa i placa de
terra, instal·lat.
AMIDAMENT DIRECTE

2

LEGINS

u

5,000

Legalització de la instal·lació de baixa tensió d’enllumenat públic.
AMIDAMENT DIRECTE

PRESSUPOST
Títol 1

5,000

Data: 22/02/2021

01

QUADRE COMANDAMENT

1 FHGQMPC

u

Quadre de mesura, protecció i comandament d'enllumenat públic, sortides
protegides amb diferencials segons esquema, maniobra segons esquema,
proteccions per a serveis del quadre, s'inclou la bancada de formigó o acer
inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge. Proteccions per una potència contractable de fins a 63
A/400 V, inclou ICP, IGA, relè de sobretensions permanents i totes les
proteccions segons projecte, incorpora pany de triple acció amb clau
normalitzada. Inclou presa i placa de terra, instal·lat. (P - 56)

3.734,00

5,000

18.670,00

2 LEGINS12015

u

Legalització de la instal·lació de baixa tensió d'enllumenat públic
segons instrucció 1/2015 de la Direcció General d'Energia, Mines i
Seguretat Industrial. (P - 76)

800,00

5,000

4.000,00

TOTAL

Títol 1.01

Tel. 93 825 00 33

22.670,00

Plaça de la Vila, 13 08680 – Gironella (Berguedà)
Fax: 93 825 03 68
A/e: gironella@diba.cat - www.gironella.cat

MILLORA-2: SUBSTITUCIÓ
METÀL·LIQUES

DE

PALS

DE

FUSTA

PER

COLUMNES

El municipi de Gironella disposa d’un total de 1.644 lluminàries repartides per tot el
municipi, algunes de les quals estan subjectades mitjançant pals de fusta d’alçades
variades, essent un tipus d’instal·lació que requereix d’un gran manteniment.
L’actuació que es proposa com a millora té com a objectiu la substitució dels pals
de fusta presents a Cal blau i al Cap del Pla per columnes metàl·liques formades
per columnes troncocòniques amb acabat galvanitzat de 6 metres d’alçada. S’inclou
tota l’obra civil associada, el tub corrugat per a subministrament subterrani, cable
de distribució elèctrica de secció segons normativa vigent i petit material elèctric
necessari per al correcta funcionament, així com la fonamentació de les columnes
segons les especificacions del fabricant i de la direcció de l’obra, la xarxa de terra i
la legalització de la instal·lació. Els acabats seran idèntics als actuals.
Les actuacions realitzades en fases anteriors de reforma de l’enllumenat públic ja
han substituït les lluminàries antigues per lluminàries amb tecnologia tipus LED
motiu pel qual amb aquesta millora no es preveu, en general, l’aportació de noves
fonts de llum, amb la única excepció de tres unitats que s’instal·laran al final del
tram del Carrer Barcelona en direcció a la Carretera de Bassacs.
Pel que fa l’actuació que es centra en el barri de Cal Blau es preveu la substitució
de 14 pals de fusta aprofitant en tot moment les lluminàries actuals, les qual ja
disposen de tecnologia LED, així com la instal·lació subterrània; caldrà substituir
els elements de connexió i la resta de petit material elèctric necessari per al correcte
funcionament de la instal·lació. En un cas caldrà realitzar la connexió d’una columna
metàl·lica a través d’una connexió subterrània.
Pel que fa l’actuació que es centra en el barri del Cap del Pla es preveu la substitució
de 29 pals de fusta, seguint els mateixos criteris que l’actuació de Cal Blau. En
aquest cas s’haurà de realitzar la conversió del traçat aeri actual per un traçat
subterrani seguint en tot cas l’actual disposició de les línies de distribució.
A continuació es valoren els treballs de la millora a efectuar:
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AMIDAMENTS
Titol 2

1

Data: 22/02/2021

01

F219FFC0

m

OBRA CIVIL

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir
AMIDAMENT DIRECTE

2

F2194XK5

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
AMIDAMENT DIRECTE

3

F2194JK5

m2

F2221754

m

F2R45069

m3

G9H118E2

t

F9265H11

m3

E9E1131A

m2

FG22TF1K

m

FDKZ3154

u

FDK254F3

u

1.181,000

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter
AMIDAMENT DIRECTE

11

32,400

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
AMIDAMENT DIRECTE

10

3,84

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de de sorra, col·locat
a l’estesa amb sorra ciment de 250kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de coment pòrtland
AMIDAMENT DIRECTE

9

9,720

Subbase de formigó HM-20/B/20/U, de consistència tova i grandària màxima de granulat 20 mm abocat des de camió
amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat
AMIDAMENT DIRECTE

8

239,800

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú,
de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada
AMIDAMENT DIRECTE

7

1.181,000

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
AMIDAMENT DIRECTE

6

32,400

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora
AMIDAMENT DIRECTE

5

64,800

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d’amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
AMIDAMENT DIRECTE

4

516,000

15,000

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra
AMIDAMENT DIRECTE

15,000

12

FBCCNT

m

Cinta senyalització per a canalitzacions elèctriques soterradas.
AMIDAMENT DIRECTE

13

F2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE

Titol 2

1

02

FG4XCDF20

u

FG319552

Caixa de connexió UTE10x30, tetrapolar, 230/400V, cable connexió 10mm2, muntada dins de columna o bacul.

m

FG161332

u

FG23E715

m

1

03

FHNMILM

u

15,000

Tub rígid d’acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l’impacte de 20 J, resistència a compressió
de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

Titol 2

1.163,000

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

4

43,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb coberta del cable de PVC col·locat en tub
AMIDAMENT DIRECTE

3

239,800

XARXA DE DISTRIBUCIÓ

AMIDAMENT DIRECTE
2

1.181,000

42,000

EQUIPS ENLLUMENAT

Lluminària tipus viària model MILAN M de NOVATILU o equivalent, amb font de Llum LED 60-80 W, bloc òptic 1 format
(32 LED), de fosa d'alumini injectat a pressió, vidre temperat de 4 mm, equip electrònic amb driver regulable de
corrent constant. Incorporat dins de la lluminària, precablejat sobre placa d'acer galvanitzada. Classe II. Protector
de sobretensions de 20kA. Regulació compatible amb: PWM - 0-10V - R ajustable. Opcions de reducció de flux. Acabat
amb recobriment de pintura en pols de polièster,polvoritzat electrostàticament, i sublimat al forn. Resistent a la
corrosió. Color RAL 9022. Fixació: Lateral o Top: Ø60 mm. Orientable: Lluminària orientable de 0 º a 15 º d'inclinació.
Col·locada a braç/columna entre 5 - 12 m.
AMIDAMENT DIRECTE

3,000

2

FHNMILS

u

Lluminària tipus viària model MILAN S de NOVATILU o equivalent, amb font de Llum LED 30-40 W, bloc òptic 1 format
(24 LED), de fosa d'alumini injectat a pressió, vidre temperat de 4 mm, equip electrònic amb driver regulable de
corrent constant. Incorporat dins de la lluminària, precablejat sobre placa d'acer galvanitzada. Classe II. Protector
de sobretensions de 20kA. Regulació compatible amb: PWM - 0-10V - R ajustable. Opcions de reducció de flux. Acabat
amb recobriment de pintura en pols de polièster,polvoritzat electrostàticament, i sublimat al forn. Resistent a la
corrosió. Color RAL 9022. Fixació: Lateral o Top: Ø60 mm. Orientable: Lluminària orientable de 0 º a 15 º d'inclinació.
Col·locada a braç/columna.
AMIDAMENT DIRECTE
14,000

3

FHM31J8A

u

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 6 m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó
AMIDAMENT DIRECTE

46,000

Titol 2

1

04

FG380907

m

XARXA DE TERRES

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra
AMIDAMENT DIRECTE

2

3

FGD1222E

FGSEC

u

1

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

u

Titol 2

u

AMIDAMENT DIRECTE

6,000

AMIDAMENT DIRECTE

6,000

Caixa seccionadora de terres

05

LEGINS12015

84,000

ALTRES

Legalització de la instal·lació de baixa tensió d'enllumenat públic segons instrucció 1/2015 de la Direcció
General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

PRESSUPOST
Títol 2

1 F219FFC0

2 F2194XK5

3 F2194JK5

4 F2221754

5 F2R45069

6 G9H118E2

7 F9265H11

8 E9E1131A

9 FG22TF1K

Data: 22/02/2021

01

m

m2

m2

m

m3

t

m3

m3

m

OBRA CIVIL

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 8)

7,32

516,000

3.777,12

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador
i càrrega sobre camió (P – 7)

5,11

64,800

331,13

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 2m d’amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P – 6)

6,51

32,400

210,92

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm
de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 11)

6,14

1.181,000

7.251,34

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 13)

7,43

239,800

1.781,71

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC
50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa
per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P 75)

53,46

9,720

519,63

Subbase de formigó HM/20B/20I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb
acabat reglejat (P - 15)

75,66

3,840

290,53

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l’estesa amb sorra-ciment de 250
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 2)

25,48

32,400

825,55

2,47

1.181,000

2.917,07

31,83

15,000

477,45

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada (P - 23)
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 18)

10 FDKZ3154

m2

11 FDK254F3

m2

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 17)

54,10

15,000

811,50

12 FBCCNT

m2

Cinta senyalització per a canalitzacions elèctriques soterradas. (P - 16)

1,03

1.181,000

1.216,43

13 F2RA73G1

m2

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 14)

21,00

239,800

5.035,80

TOTAL

Títol 1.01

Títol 2

1 FG4XCDF20

25.446,20

02

u

XARXA DE DISTRIBUCIÓ

Caixa de connexió UTE10x30, tetrapolar, 230/400V, cable connexió
10mm2, muntada dins de columna o bacul. (P - 54)

Tel. 93 825 00 33

24,00

43,000

Plaça de la Vila, 13 08680 – Gironella (Berguedà)
Fax: 93 825 03 68
A/e: gironella@diba.cat - www.gironella.cat

1.032,00

2 FG319552

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat superficialment (P - 36)

4,67

1.163,000

5.431,21

3 FG161332

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de
protecció IP-65, muntada superficialment (P - 21)

16,62

15,000

249,30

4 FG23E715

m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada
i muntat superficialment (P - 24)

3,65

43,000

156.95

TOTAL

Títol 2.02

Títol 2

1 FHNMILM

2 FHNMILS

3 FHM31J8A

TOTAL

6.869,46

03

u

u

U
u

EQUIPS ENLLUMENAT

Lluminària tipus viària model MILAN M de NOVATILU o equivalent, amb
font de Llum LED 60-80 W, bloc òptic 1 format (32 LED), de fosa d'alumini
injectat a pressió, vidre temperat de 4 mm, equip electrònic amb driver
regulable de corrent constant. Incorporat dins de la lluminària,
precablejat sobre placa d'acer galvanitzada. Classe II. Protector de
sobretensions de 20kA. Regulació compatible amb: PWM - 0-10V - R
ajustable. Opcions de reducció de flux. Acabat amb recobriment de
pintura en pols de polièster,polvoritzat electrostàticament, i sublimat al
forn. Resistent a la corrosió. Color RAL 9022. Fixació: Lateral o Top: Ø60
mm. Orientable: Lluminària orientable de 0 º a 15 º d'inclinació. Col·locada
a braç/columna entre 5 - 12 m. (P - 62)

320,14

3,000

960,42

Lluminària tipus viària model MILAN S de NOVATILU o equivalent,
amb font de Llum LED 30-40 W, bloc òptic 1 format (24 LED), de fosa
d'alumini injectat a pressió, vidre temperat de 4 mm, equip electrònic amb
driver regulable de corrent constant. Incorporat dins de la lluminària,
precablejat sobre placa d'acer galvanitzada. Classe II. Protector de
sobretensions de 20kA. Regulació compatible amb: PWM - 0-10V - R
ajustable. Opcions de reducció de flux. Acabat amb recobriment de
pintura en pols de polièster,polvoritzat electrostàticament, i sublimat al
forn. Resistent a la corrosió. Color RAL 9022. Fixació: Lateral o Top: Ø60
mm. Orientable: Lluminària orientable de 0 º a 15 º d'inclinació. Col·locada
a braç/columna. (P - 67)

248,89

14,000

3.484,46

Bàcul troncocònic
Cable
amb conductor
de planxa
de coure
d'acerdegalvanitzat,
0,6/1 kV de
de tensió
6 m d'alçària
assignada,
i 1,5 mamb
de
designació
sortint,
d'unRZ,
braçtetrapolar,
amb basedeplatina
secciói porta,
4 x 6 segons
mm2, amb
norma
coberta
UNE-EN
del cable
40-5,
de poliolefines
col·locat
sobre dau
ambde
baixa
formigó
emissió
(P - 60)
fums, col·locat aeri (P - 45)

5,02
406,56

15,000
46,000

75,30
18.701,80

Títol 2.03

Títol 2

23.146,60

04

XARXA DE TERRES

1 FG380907

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra (P - 47))

10,58

84,000

888,72

2 FGD1222E

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de
gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P 55)

26,16

6,000

156,96

32,00

6,000

192,00

3 FGSEC

u

Caixa seccionadora de terres (P - 19)

TOTAL

Títol 2.04

Tel. 93 825 00 33

1.237,68

Plaça de la Vila, 13 08680 – Gironella (Berguedà)
Fax: 93 825 03 68
A/e: gironella@diba.cat - www.gironella.cat

Títol 2

1 LEGINS12015

TOTAL

05

u

ALTRES

Legalització de la instal·lació de baixa tensió d'enllumenat públic
segons instrucció 1/2015 de la Direcció General d'Energia, Mines i
Seguretat Industrial. (P - 76)

800,00

1,000

Títol 2.05

Tel. 93 825 00 33

800,00
800,00

Plaça de la Vila, 13 08680 – Gironella (Berguedà)
Fax: 93 825 03 68
A/e: gironella@diba.cat - www.gironella.cat

MILLORA-3: NOU SUBMINISTRAMENT AL CARRER DEL SOL
La tercera millora del contracte d’obres per a la reforma de l’enllumenat públic de
Gironella Fase.II.B es justifica per tal de reduir les dimensions del QMPC 14 de la
Plaça de la Vila. Aquest quadre, el més gran del municipi, gestiona actualment 229
lluminàries, la suma de les quals dona al voltant d’uns 30.000W de potència, les
lluminàries que van des del Pont Vell fins al número 32 de Carretera de Vic.
El nou subministrament elèctric i el nou quadre de mesura i control s’ubicarà al
davant de l’edifici del número 6 del Carrer del Sol i gestionarà les lluminàries del
Carrer Olvan Alt, Carrer del Sol, Carrer Padró, Carrer Pas de la Muralla, la primera
part del Carrer Mestre Font Parera, Carrer Anselm Clavé, Carrer Quatre Cases i
Carretera de Vic, passant les 63 lluminàries que actualment estant gestionades des
del QMPC 14 a formar part del nou punt de subministrament.
Aquesta millora contempla la instal·lació d’un nou punt de subministrament, incloent
els tràmits amb la companyia subministradora, un quadre elèctric completament
acabat i instal·lat segons esquema unifilar adjunt, l’obra civil auxiliar, la xarxa de
terres, el nou cablejat i material auxiliar i la legalització de la nova instal·lació.
A continuació es mostra l’esquema unifilar del QMPC 14 modificat i l’esquema
unifilar del nou quadre de mesura i control anomenat provisionalment QMPC 14.
NOU.

Tel. 93 825 00 33

Plaça de la Vila, 13 08680 – Gironella (Berguedà)
Fax: 93 825 03 68
A/e: gironella@diba.cat - www.gironella.cat

A continuació es valoren els treballs de la millora a efectuar:

AMIDAMENTS
Titol 3

1

Data: 22/02/2021

01

F219FFC0

m

OBRA CIVIL

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir
AMIDAMENT DIRECTE

2

F2194JK5

m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
AMIDAMENT DIRECTE

3

F2194XK5

m2

F2221754

m

F2R45069

m3

G9H118E2

t

E9E1131A

m2

FG22TF1K

m

FDKZ3154

u

FDK254F3

u

16,000

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter
AMIDAMENT DIRECTE

10

4,000

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
AMIDAMENT DIRECTE

9

3,000

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland
AMIDAMENT DIRECTE

8

2,500

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú,
de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada
AMIDAMENT DIRECTE

7

8,000

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
AMIDAMENT DIRECTE

6

16,000

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora
AMIDAMENT DIRECTE

5

4,000

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
AMIDAMENT DIRECTE

4

16,000

2,000

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra
AMIDAMENT DIRECTE

2,000

11

FBCCNT

m

Cinta senyalització per a canalitzacions elèctriques soterradas.
AMIDAMENT DIRECTE

12

F2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE

Titol 3

1

02

FHGQMPC

u

PAGESTEN

u

Quadre de mesura, protecció i comandament d'enllumenat públic, sortides protegides amb diferencials segons
esquema, maniobra segons esquema, proteccions per a serveis del quadre, s'inclou la bancada de formigó o acer
inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions per una
potència contractable de fins a 63 A/400 V, inclou ICP, IGA, relè de sobretensions permanents i totes les proteccions
segons projecte, incorpora pany de triple acció amb clau normalitzada. Inclou presa i placa de terra, instal·lat.

FG145B02

u

LEGINS12015

u

1,000

Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment.
AMIDAMENT DIRECTE

4

1,000

Gestió i tramitació amb companyia subministradors elèctrica per a nou punt de subministrament per a enllumenat
públic.
AMIDAMENT DIRECTE

3

2,500

QUADRE DE COMANDAMENT I ALTRES

AMIDAMENT DIRECTE
2

16,000

1,000

Legalització de la instal·lació de baixa tensió d’enllumenat públic

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

PRESSUPOST
Títol 3

1 F219FFC0

2 F2194JK5

3 F2194XK5

4 F2221754

5 F2R45069

6 G9H118E2

7 E9E1131A

8 FG22TF1K

9 FDKZ3154

10 FDK254F3

Data: 22/02/2021

01

m

m2

m2

m

m3

m2

m2

m2

m2

m2

OBRA CIVIL

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 8)

7,32

16,000

117,12

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm
de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador
i càrrega sobre camió (P - 6)

6,51

4,000

26,04

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador
i càrrega sobre camió (P – 7)

5,11

16,000

81,76

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm
de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 11)

6,14

8,000

49,12

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 13)

7,43

2,500

18,575

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC
50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa
per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P 75)

53,46

3,000

160,38

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
mitjà, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland
(P - 3)

25,48

4,000

101,92

2,47

16,000

39,52

31,83

2,000

63,66

54,10

2,000

108,20

1,03

16,000

16,48

21,00

2,500

52,5

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada (P - 23)
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 18)
Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 17)

11 FBCCNT

m2

Cinta senyalització per a canalitzacions elèctriques soterradas. (P - 16)

12 F2RA73G1

m2

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 14)

TOTAL

Títol 3.01

835,28

Títol 3

1 FHGQMPC

2 PAGESTEN

3 FG145B02

4 LEGINS12015

TOTAL

02

u

u

u

u

QUADRE DE COMANDAMENT I ALTRES

Quadre de mesura, protecció i comandament d'enllumenat públic,
sortides protegides amb diferencials segons esquema, maniobra
segons esquema, proteccions per a serveis del quadre, s'inclou la
bancada de formigó o acer inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit
material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions per una
potència contractable de fins a 63 A/400 V, inclou ICP, IGA, relé de
sobretensions permanents i totes les proteccions segons projecte,
incorpora pany de triple acció amb clau normalitzada. Inclou presa i placa
de terra, instal·lat (P - 56)

3.734,00

1,000

3.734,00

Gestió i tramitació amb companyia subministradora elèctrica per a
nou punt de subministrament per a enllumenat públic. (P – 85)

256,00

1,000

256,00

Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a sis fileres de
vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment (P – 20)

326,77

1,000

326,77

Legalització de la instal·lació de baixa tensió d'enllumenat públic (P
– 76)

800,00

1,000

800,00

Títol 3.02

5.116,77

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 22/02/2021

Pàg.:

1
Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––
–––
Títol
01
MILLORA 1. ADEQUACIÓ DE CINC QUADRES ELÈCTRICS
22.670,00

Títol

02

MILLORA 2. AMPLIACIÓ DELS PUNTS DE LLUM

57.499,97

Títol
TOTAL

03

MILLORA 3. NOU SUBMINISTRAMENT AL CARRER DEL SOL

5.952,05
86.122,08

13% Despeses generals sobre 66.048,76

11.195,86

6% Benefici industrial sobre 66.048,76

5.167,32

SUBTOTAL

102.485,20

21% d’IVA SOBRE 78.598,02

21.521,89

TOTAL

124.007,10€

Serveis Tècnics Municipals
Febrer de 2021
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