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9. Pressupost 
 
 
 
 
 
  
 
El pressupost  per a la contractació dels treballs de les millors proposades, ha d’incorporar 
els conceptes següents: 
 

- Subministrament i instal·lació de 2 nous reguladors a les cruïlles de Plaça 
Espanya i Plaça Catalunya. 

 
- Desenvolupament del software, implementació i ajust dels nous plans de trànsit 

definits a l’annex C. 
 

- Subministrament i instal·lació del sistema de priorització del bus urbà a 8 
cruïlles semaforitzades. 

 
- Instal·lació d’un sistema acústic per a invidents. Prova pilot a una cruïlla. 

 
- Instal·lació de detectors, per al posterior control del trànsit. 

 
- Repintat de les indicacions horitzontals de moviments. 
 
- Canvi de senyals verticals. 

 
- Manteniment preventiu i correctiu de totes les instal·lacions semafòriques de 

Molins de Rei (13 instal·lacions) així com dels nous sistemes incorporats. 
 

- Manteniment i ajust dels plans de trànsit. 
 
El pressupost, detallat per partides, és el següent: 
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Taula 9.1: Pressupost detallat per partides 

          Font: Elaboració pròpia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.450,00 10.900,00

  Característiques mecàniques:

        Nº de grups: fins 32
        Nº de fases: fins 32
        Nº transicions: fins 32
        Nº plans de trànsit: 16

           Làmpara filament: 1200w

            Optpacoplades
        Potència per sortida:

           
2 u 

  Característiques elèctriques
        Tensió entrada: 220+10%/-15% Vac
        Freqüència: 50 Hz
        Entrades vigilància i senyal:

  Característiques funcionals:

        Rack d'alumini fos 19"
        Armari exterior de doble xapa d'hacer

        Galvanitzat, 700x1300x350 mm

           Làmpara halògena: 900w

PREU 
TOTAL (€)

Regulador de trànsit, controlador amb capacitat 
fins a 32 grups semafòrics, modulables de 8 en 8, 
amb fins a 24 entrades de detectors i amb 
capacitat de senyal de priorització. La 
comunicació es gestiona mitjançant RS-422.

         Sistema: Modular

CONCEPTE

Modificació de les instal.lacions
UNITATS PREU 

UNITARI (€)

        Rack i targes: Doble Europea

        Proteccions: Sobretensions i subtensions,
        sortides cortocircuitables, línia de senyal
        aïllada i protegides i espureos de la xarxa
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Taula 9.2: Pressupost detallat per partides 

          Font: Elaboració pròpia 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Paràmetres dels plans: cicle, 

2 u 46,81 93,62

0,08 m3 49,795 3,98

4 m2 6,60 26,40

7 u 120,2 841,4

PREU 
TOTAL (€)

        Peò: 0,25h/m3 x 12,14 €/h 

        Dimensions: 100 x 160 mm
        Potència: 2W

        Tecnologia: Microcontrolador CMOS,
                         circuiteria HCMOS

Subministre i instal.lació de detector electrònic 
per a senyals d'espires magnètiques, tant dobles 
(velocitat) com simples (aforaments). Muntat dins 
l'armari del regulador de la cruïlla.

Construcció nova base de formigó per armari del 
regulador.

Pintat sobre paviment de bandes superficials, 
amb pintura reflectant i microesferes de vidre, 
amb màquina d'accionament manual, inclosa mà 
d'obra i material

        1h Oficial (17,23 €/h)
        2h Ajudant (14,79 €/h)

        Formigó HM-20/P/40/I: 46,76 €/m3

CONCEPTE UNITATS PREU 
UNITARI (€)Modificació de les instal.lacions

        Control de fins 24 detectors externs i 8
        interns (d'alarmes)
Transport i instal.lació del regulador, fent 
connexions elèctriques del regulador.

        Canvi horari de plans

        repartiment, desfase i estructura
        Sincronisme: per fils o sense per horari
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Taula 9.3: Pressupost detallat per partides 

          Font: Elaboració pròpia 

8 u 180,3 1.442,40

40 u 90,15 3.606,00

12 u 32,5 390

3 u 460,77 1.382,32

10 u 8,78 87,8

10 u 230,38 2.303,87

50 m 0,5 25

3 receptors 362,62
10 emissors

1 u 921,55 921,55

Oficial (17,23 
€/h) Ajudant 

(4,79 €/h)

Programació i posada en marxa a les 8 cruïlles 
del software de priorització de l'autobús.

        0,5 h Oficial per equip receptor
       1,5 h Ajudant per equip receptor
       0,2 h Oficial per equip emissor
       1h Ajudant per equip emissor

perfecte funcionament.
Cable d'alimentació de RFV 2x1,5 mm2 col.locat
dins del bàcul, protegit amb flexo de PVC
Mà d'obra de treballadors qualificats:

UNITATS PREU 
UNITARI (€)

PREU 
TOTAL (€)Instal.lació de l'autobús

per cargols d'acer inox. Grau de protecció IP65.
Muntats sobre l'últim mòdul de pas de vianants
del bàcul del semàfor

CONCEPTE

muntatge i un perfecte funcionament.
Capsa mòdul tipus semàfor quadrat de costat
200mm, per a la instal.lació dels receptors. Cos
de fundició d'alumini AL SI 12, tapes i cos units 

Radi d'acció: 30-60 m
Connexió per fil amb emissor de microones,
instal.lat a l'interior de l'autobús. Inclosos tots 
els accessoris necessaris pel seu correcte

botonera de diferents freqüència (indicació de 
dos sentits) per demanda de prioritat,
muntada superficialment al costat del 
conductor.

d'indicació de sentits. Inclosa substitució de
suport metàl.lic i construcció de la base de
formigó.

Subministre i instal.lació de consola amb doble

sensors d'aforamentst, format per una espira 
magnètica.
Freqüència de funcionament 37 a 105 Hz
Arrencada i recol.locació de senyals verticals 

sensors de velocitat, format per doble espira 
magnètica.
Freqüència de funcionament 37 a 105 Hz
Subministre i instal.lacions sobre calçada de 

PREU 
UNITARI (€)

PREU 
TOTAL (€)Modificació de les instal.lacions

Subministre i instal.lacions sobre calçada de 

CONCEPTE UNITATS

        Tensió: a través d'adaptadors externs 24V

d'alimentació. Inclosos tots els accessoris

        Comunicació amb el regulador: RS422
        Consum màxim: 200mA
        Radi d'acció: 30-60 m
Inclòs cablejat de comunicació, però no el

Subministre i instal.lació d'equips receptors

necessaris pel seu correcte muntatge i un 

d'ones microones, muntats als mòduls quadrats.
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Taula 9.4: Pressupost detallat per partides 
  

          Font: Elaboració pròpia 
 

1 u 6.900,00 6.900,00

2 u 385 770

1 u 30,05 30,05

1 u 4.000,00 4.000,00

1 u 20.500,00 20.500,00

Software de programació, paquet informàtic per a
Windows, amb les següents funcions:

UNITATS PREU 
UNITARI (€)

CONCEPTE
Adaptació dels plans

        Programació i conficuració d'un reguladro
        Llegir la configuració d'un regulador
        Monitoritza l'estat de funcionament del
        regulador

        Estructures de funcionament
        Verds compatibles
        Fases i intervals entre fases

Programació possible:
        Assignació de sortides a grups
        Consideració làmpada fosa
        Programació avaries greus i lleus

        Plans de trànsit. Canvis horaris
        Programació de periodes amb llum reduïda
CONCEPTE

        Demandes de detectors
        Alarmes de temperatures
        Alarmes associades a tensions de xarxa i
        font d'alimentació

        Seqüència d'arrancada

Prova pilot del sistema acústic per invidents 
(homologat per ONCE)

UNITATS PREU 
UNITARI (€)

PREU 
TOTAL (€)

Instal.lació campana electrònica, que provoca 
l'emissió d'una senyal acústica durant el temps 
de verd de peatons, si i només si un invident 
demana pas (amb mando).
Muntada sobre mòdul semafòric quadrat de 
200mm.
        Tecnologia: Amplificador TDA 2003
                         circuiteria HCMOS
        Dimensions targeta: 100 x 144 mm
        Fusible targeta: 0,5 A
        Potència màxima sortida: 3 W
Subministre de comandament per microones per
a invident.
CONCEPTE

Despeses no previstes i manteniment
Despeses no previstes a justificar

(1 cop l'any), repàs de paràmetres de regulació
(2 cops l'any).

UNITATS PREU 
UNITARI (€)

Manteniment anual 24 hores tot risc excepte
enderrocs (accidents) de les 13 cruïlles
semaforitzades. Manteniment preventiu que 
inclou el canvi de làmpades i neteja de grups

PREU 
TOTAL (€)

PREU 
TOTAL (€)
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Taula 9.5: Pressupost d’execució per contracte 

  Font: Elaboració pròpia 
*PEM: pressupost d’execució material 
**PEC: pressupost execució per contracta 

 
D’aquest pressupost s’ha de considerar que els possibles problemes que s’originin durant la 
obra estan inclosos a la partida de despeses generals, com podria ser la substitució d’alguna 
connexió malmesa pel temps. 
   
 

60.008,75 €

71.410,41 €
11.425,65 €

SUMA TOTAL (PEM)*

SUBTOTAL
IVA 16%

BENEFICIS INDUSTRIALS (6%) I 
DESPESES GENERALS (13%)

PRESSUPOST TOTAL D'EXECUCIÓ 
D'OBRA (PEC)**

11.401,66 €

82.836,06 €


