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A. ALTERNATIVA 1  

 

A.1 Estudi econòmic 

A.1.1 Pressupost 

Unitat AMPLIACIÓ QUADRE EXISTENT Quantitat Preu [€`] Subtotal[€]

1.1 Ut. Subministrament i muntatge d'armari instal·lat en paret d'armari

existent. Mides exteriors del quadre 850x300x260mm

(AlçadaxAmpladaxprofunditat). Armari format per porta metàl·lica d'

almenys 2mm gruix, grau de protecció IK10 i pany JIS REF CFE per

instal·lar -hi la CPM 2-D4 Instal·lat a l'armari prefabricat ubicat en

vorera. 4,00                          300,00                  1.200,00                          

Sant Antoni Claret- Roger de Flor (6545) 1,00                          
Sant Antoni Claret- Sicília (6551) 1,00                          
Còrsega - Nàpols (6532) 1,00                          
Còrsega - Nàpols(6531) 1,00                          

Ut. COMPTADOR + FUSIBLES

1.2 Subministrament i muntatge de comptador amb caixa de

general de protecció. Consisteix en comptador electrònic directe per

a tot tipus de contractacions, caixa general de protecció amb bases

per a fusibles i els fusibles corresponents. 4,00                          1.000,00               4.000,00                          

Sant Antoni Claret - Roger de Flor (6545) 1,00                          
Sant Antoni Claret- Sicília (6551) 1,00                          
Còrsega - Nàpols (6532) 1,00                          
Còrsega - Nàpols(6531) 1,00                          

PARTIDA EN CONCEPTE DE DESCARREGA

1.3 Ut.. Partida en concepte de tràmits amb el punt de servei de

companyia distribuïdora d'electricitat per al descàrrec

d'escomesa i reconnexió en la ampliació del quadre en la

mateixa ubicació. Inclou les gestions prèvies i les tasses oficials 

4,00                   82,88                   331,52                              

Sant Antoni Claret - Roger de Flor (6545) 1,00                          
Sant Antoni Claret - Sicília (6551) 1,00                          
Còrsega - Nàpols (6532) 1,00                          
Còrsega - Nàpols(6531) 1,00                          

TOTAL ENLLUMENAT 5.200,00                    

Unitat ARMARI METÀL·LIC ( AMPLIACIÓ ARMARI EXISTENT) Quantitat Preu [€`] Subtotal[€]

2.1 Ut. Subministrament i muntatge d'armari instal·lat en paret d'armari

existent. Mides exteriors del quadre 850x300x260mm

(AlçadaxAmpladaxprofunditat). Armari format per porta metàl·lica

d'almenys 2mm gruix, grau de protecció IK10 i pany JIS REF CFE per

instal·lar -hi la CPM 2-D4 Instal·lat a l'armari prefabricat ubicat en

vorera. 9,00                   300,00                  2.700,00                          

Sant Antoni Claret - Roger de Flor 1,00                          
Sant Antoni Claret - Nàpols 1,00                          
Sant Antoni Claret - Sicília 1,00                          
Industria - Roger de Flor 1,00                          
Industria - Nàpols 1,00                          
Industria - Sicília 1,00                          
Còrsega - Roger de Flor 1,00                          
Còrsega - Nàpols 1,00                          
Còrsega - Sicília 1,00                          

1- COST REGULACIO QUADRES D'ENLLUMENAT 

2- COST REGULACIO QUADRES SEMÀFORICS
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Industria - Roger de Flor 1,00                          
Industria - Nàpols 1,00                          
Industria - Sicília 1,00                          
Còrsega - Roger de Flor 1,00                          
Còrsega - Nàpols 1,00                          
Còrsega - Sicília 1,00                          

PARTIDA EN CONCEPTE DE DESCARREGA

2.3 Ut. Partida en concepte de tràmits amb el punt de servei de

companyia distribuïdora d'electricitat per al descàrrec

d'escomesa i reconnexió en la ampliació del quadre en la

mateixa ubicació. Inclou les gestions prèvies i les tasses oficials 
9,00                   82,88                   745,92                              

Sant Antoni Claret - Roger de Flor 1,00                          
Sant Antoni Claret - Nàpols 1,00                          
Sant Antoni Claret - Sicília 1,00                          
Industria - Roger de Flor 1,00                          
Industria - Nàpols 1,00                          
Industria - Sicília 1,00                          
Còrsega - Roger de Flor 1,00                          
Còrsega - Nàpols 1,00                          
Còrsega - Sicília 1,00                          

TOTAL SEMAFORS 12.445,92                  

COST TOTAL 17.645,92                  
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A.1.2 Estalvi  

A.1.2.1 Tarifes actuals ajustades  
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A.1.2.2 Tarifes actuals poc ajustades  
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B. ALTERNATIVA 2  

 

B.1 Estudi econòmic 

B.1.1 Pressupost  

B.1.1.1 Regulació quadre semafòric 1517 des de quadre 6723 

 

Unitat QUADRE ELÈCTRIC Quantitat Preu [€`] Subtotal[€]

1.1 Ut. Subministrament i muntatge de quadre elèctric Arelsa Monolit-2

BCN RADIO 4S AMB REGULADOR DE FLUX. Mides exteriors del

quadre 2670x520x520 ( AlçadaxAmpladaxprofunditat). Inclou el

subministrament i muntatge del quadre incloent al seu interior CPM ,

IGA, sortida per a 4 línies amb la seva protecció corresponent i

reductor de flux. -                      16.000,00             -                                     

AMPLIACIÓ QUADRE EXISTENT 

1.2 Ut. Subministrament i muntatge d'armari instal·lat en paret d'armari

existent. Mides exteriors del quadre 850x300x260mm

(AlçadaxAmpladaxprofunditat). Armari format per porta metàl·lica

d'almenys 2mm gruix, grau de protecció IK10 i pany JIS REF CFE per

instal·lar -hi la CPM 2-D4 Instal·lat a l'armari prefabricat ubicat en

vorera. 1,00                          300,00                  300,00                              

Industria - Nàpols (6723) 1,00                          

APARELLATGE 

1.3 Ut. Subministrament i muntatge de l'aparellatge necessari per a la

protecció i mesura de les noves línies cap els quadres sense

regular. Inclou aparellatge de protecció ( interruptor magnetotèrmic

iC60N 4p i diferencial Vigi iC60), també elements de mesura per als

diferents serveis a través d'analitzadors de rets ( CVM-B.) i

transformadors de corrent (MC3). 1,00                          700,00                  700,00                              

 Quadre semafòric (1517) 1,00                          

DESMUNTATGE QUADRE ELÈCTRIC 

1.4 Ut. Desmuntatge de quadre elèctric existent. Inclou les gestions amb

la companyia distribuïdora d'electricitat (punt de servei /SAT) per a la

baixa de la escomesa, el desmuntatge de l'armari i la retirada a

abocador Inclou l'arranjament de les columnes / voreres afectades,

senyalització, permisos, medis auxiliars, grues i transport.

-                      1.200,00               -                                     

PARTIDA EN CONCEPTE DE DESCARREGA

1.5 Ut. Partida en concepte de tràmits amb el punt de servei de

companyia distribuïdora d'electricitat per al descàrrec

d'escomesa i reconnexió en la ampliació del quadre en la

mateixa ubicació. Inclou les gestions prèvies i les tasses oficials 

2,00                   82,88                   165,76                              

Industria - Nàpols (6723) 1,00                          
Quadre semafòric (1517) 1,00                          

PARTIDA DESINSTAL·LACIÓ ESCOMESA 

1.6 Ut. Partida en concepte de desinstal·lació d'escomesa del quadre

regulat o no regulat. Inclou identificació del cable d'escomesa, desfer

entroncament de la escomesa, crear entroncament en línia de la línia

de companyia i retirada del cable sobrant. 1,00                   128,62                  128,62                              

Quadre semafòric (1517) 1,00                          

TOTAL QUADRES ELÈCTRICS 1.294,38                    

1- QUADRES ELÈCTRICS 

 



 

Pág. 8        Proposta i projecte d’una prova pilot per a la  racionalització de les escomeses dels serveis de la ciutat de Barcelona.              

 

 

PARTIDA EN CONCEPTE DE CATA 

2.1 Ut. Realització de cata manual de fins 100x500mm i 600mm de

profunditat per a localitzar canalitzacions enterrades,

canalitzacions en terra i localització de tubs. Recollida del

material retirat a peu de cata per al seu posterior reutilització. 2,00                   40,00                   80,00                                

Industria - Nàpols (6723) 1,00                          
Quadre semafòric (1517) 1,00                          

RASA EN VORERA 

2.2 m Obertura i tancament de rasa per vorera per a serveis de

l'ajuntament, amb 1 tub de PE de 90mm a 600mm de profunditat

en prisma de sorra. Inclou excavació, canons d'abocador,

subministrament de tub i sorra de riu, cinta de senyalització, rebliment

i acabat superficial amb panot, Inclou la connexió en les

cimentacions/arquetes d'ambdós extrems. 20,00                 45,00                   900,00                              

De quadre 6723 a quadre semafòric 1517 20,00                        

RASA EN CALÇADA 

2.3 m Obertura i tancament de rasa per calçada per a serveis de

l'ajuntament, amb 1 tub de PE de 90mm a 600mm de profunditat

en prisma de sorra. Inclou excavació, canons d'abocador,

subministrament de tub i sorra de riu, cinta de senyalització, rebliment

i acabat superficial amb alquitra, Inclou la connexió en les

cimentacions/arquetes d'ambdós extrems i també permís de tall de

calçada. 10,00                 90,00                   900,00                              

De quadre 6723 a quadre semafòric 1517 10,00                        

TOTAL OBRA CIVIL 1.880,00                    

CABLES 0,6/1 KV 4x6mm2 de Cu 

3.1 m Subministrament i muntatge per tubular soterrat de cable de

coure 0,6/1kV armat amb fleix d'acer (RVFV 0,6/1kV) segons

norma UNE 21123-2 de 4x6mm2 de secció. Inclou el

subministrament de cable, transport de bobines, estesa, medis

auxiliars necessaris, tall a mida, identificació i les connexions en

ambdues puntes. 30,00                 7,25                     217,50                              

De quadre 6723 a quadre semafòric 1510 30,00                        

CABLES 0,6/1 KV 4x10mm2 de Cu 

3.2 m Subministrament i muntatge per tubular soterrat de cable de

coure 0,6/1kV armat amb fleix d'acer (RVFV 0,6/1kV) segons

norma UNE 21123-2 de 4x10mm2 de secció. Inclou el

subministrament de cable, transport de bobines, estesa, medis

auxiliars necessaris, tall a mida, identificació i les en ambdues puntes. -                      11,20                   -                                     

CABLES 0,6/1 KV 4x16mm2 de Cu 

3.3 m Subministrament i muntatge per tubular soterrat de cable de

coure 0,6/1kV armat amb fleix d'acer (RVFV 0,6/1kV) segons

norma UNE 21123-2 de 4x16mm2 de secció. Inclou el

subministrament de cable, transport de bobines, estesa, medis

auxiliars necessaris, tall a mida, identificació i les en ambdues puntes. -                      17,72                   -                                     

CABLES 0,6/1 KV 4x16mm2 de Al

3.4 m Subministrament i muntatge per tubular soterrat de cable

d'alumini 0,6/1kV armat amb fleix d'acer (RVFV 0,6/1kV) segons

norma UNE 21123-2 de 4x16mm2 de secció. Inclou el

subministrament de cable, transport de bobines, estesa, medis

auxiliars necessaris, tall a mida, identificació i les en ambdues puntes. -                      7,30                     -                                     

TOTAL CABLES AÏLLATS 217,50                       

TOTAL  QUADRE 6723 3.391,88                    

2- OBRA CIVIL

3- CABLES AÏLLATS 



 

Proposta i projecte d’una prova pilot per a la  racionalització de les escomeses dels serveis de la ciutat de Barcelona.             Pág. 9 

 

 

 

B.1.1.2 Regulació quadres semafòrics 1518 i 15125 des de quadre 6677 

Unitat QUADRE ELÈCTRIC Quantitat Preu [€`] Subtotal[€]

1.1 Ut. Subministrament i muntatge de quadre elèctric Arelsa Monolit-2

BCN RADIO 4S AMB REGULADOR DE FLUX. Mides exteriors del

quadre 2670x520x520 ( AlçadaxAmpladaxprofunditat). Inclou el

subministrament i muntatge del quadre incloent al seu interior

CPM , IGA, sortida per a 4 línies amb la seva protecció

corresponent i reductor de flux. -                      16.000,00             -                                     

AMPLIACIÓ QUADRE EXISTENT 

1.2 Ut. Subministrament i muntatge d'armari instal·lat en paret d'armari

existent. Mides exteriors del quadre 850x300x260mm

(AlçadaxAmpladaxprofunditat). Armari format per porta metàl·lica

d'almenys 2mm gruix, grau de protecció IK10 i pany JIS REF CFE per

instal·lar -hi la CPM 2-D4 Instal·lat a l'armari prefabricat ubicat en

vorera. 1,00                          300,00                  300,00                              

Còrsega - Sicília (6677) 1,00                          

APARELLATGE 

1.3 Ut. Subministrament i muntatge de l'aparellatge necessari per a la

protecció i mesura de les noves línies cap els quadres sense

regular. Inclou aparellatge de protecció ( interruptor

magnetotèrmic iC60N 4p i diferencial Vigi iC60),  també elements 

de mesura per als diferents serveis a través d'analitzadors de

rets ( CVM-B.) i transformadors de corrent (MC3). 2,00                          700,00                  1.400,00                          

Quadre semafòric (1518) 1,00                          
Quadre semafòric (1525) 1,00                          

DESMUNTATGE QUADRE ELÈCTRIC 

1.4 Ut. Desmuntatge de quadre elèctric existent. Inclou les gestions amb

la companyia distribuïdora d'electricitat (punt de servei /SAT) per a la

baixa de la escomesa, el desmuntatge de l'armari i la retirada a

abocador Inclou l'arranjament de les columnes / voreres afectades,

senyalització, permisos, medis auxiliars, grues i transport. -                      1.200,00               -                                     

PARTIDA EN CONCEPTE DE DESCARREGA

1.5 Ut. Partida en concepte de tràmits amb el punt de servei de

companyia distribuïdora d'electricitat per al descàrrec

d'escomesa i reconnexió en la ampliació del quadre en la

mateixa ubicació. Inclou les gestions prèvies i les tasses oficials 3,00                   82,88                   248,64                              

Còrsega - Sicília (6677) 1,00                          
Quadre semafòric (1518) 1,00                          
Quadre semafòric (1525) 1,00                          

PARTIDA DESINSTAL·LACIÓ ESCOMESA 

1.6 Ut. Partida en concepte de desinstal·lació d'escomesa del quadre

regulat o no regulat. Inclou identificació del cable d'escomesa, desfer

entroncament de la escomesa, crear entroncament en línia de la línia

de companyia i retirada del cable sobrant. 2,00                   128,62                  257,24                              

Quadre semafòric (1518) 1,00                          
Quadre semafòric (1525) 1,00                          

TOTAL QUADRES ELÈCTRICS 2.205,88                    

1- QUADRES ELÈCTRICS 
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PARTIDA EN CONCEPTE DE CATA 

2.1 Ut. Realització de cata manual de fins 100x500mm i 600mm de

profunditat per a localitzar canalitzacions enterrades,

canalitzacions en terra i localització de tubs. Recollida del

material retirat a peu de cata per al seu posterior reutilització. 3,00                   40,00                   120,00                              

Còrsega - Sicília (6677) 1,00                          
Quadre semafòric (1518) 1,00                          
Quadre semafòric (1525) 1,00                          

RASA EN VORERA 

2.2 m Obertura i tancament de rasa per vorera per a serveis de

l'ajuntament, amb 1 tub de PE de 90mm a 600mm de profunditat

en prisma de sorra. Inclou excavació, canons d'abocador,

subministrament de tub i sorra de riu, cinta de senyalització, rebliment

i acabat superficial amb panot, Inclou la connexió en les

cimentacions/arquetes d'ambdós extrems. 109,00               45,00                   4.905,00                          

De quadre 6677 a quadre semafòric 1525 29,00                        
De quadre 6677 a quadre semafòric 1518 80,00                        

RASA EN CALÇADA 

2.3 m Obertura i tancament de rasa per calçada per a serveis de

l'ajuntament, amb 1 tub de PE de 90mm a 600mm de profunditat

en prisma de sorra. Inclou excavació, canons d'abocador,

subministrament de tub i sorra de riu, cinta de senyalització,

rebliment i acabat superficial amb alquitra, Inclou la connexió

en les cimentacions/arquetes d'ambdós extrems i també permís

de tall de calçada. -                      90,00                   -                                     

TOTAL OBRA CIVIL 5.025,00                    

CABLES 0,6/1 KV 4x6mm2 de Cu 

3.1 m Subministrament i muntatge per tubular soterrat de cable de

coure 0,6/1kV armat amb fleix d'acer (RVFV 0,6/1kV) segons

norma UNE 21123-2 de 4x6mm2 de secció. Inclou el

subministrament de cable, transport de bobines, estesa, medis

auxiliars necessaris, tall a mida, identificació i les connexions

en ambdues puntes. 109,00               7,25                     790,25                              

De quadre 6677 a quadre semafòric 1525 29,00                        
De quadre 6677 a quadre semafòric 1518 80,00                        

CABLES 0,6/1 KV 4x10mm2 de Cu 

3.2 m Subministrament i muntatge per tubular soterrat de cable de

coure 0,6/1kV armat amb fleix d'acer (RVFV 0,6/1kV) segons

norma UNE 21123-2 de 4x10mm2 de secció. Inclou el

subministrament de cable, transport de bobines, estesa, medis

auxiliars necessaris, tall a mida, identificació i les connexions

en ambdues puntes. -                      11,20                   -                                     

CABLES 0,6/1 KV 4x16mm2 de Cu 

3.3 m Subministrament i muntatge per tubular soterrat de cable de

coure 0,6/1kV armat amb fleix d'acer (RVFV 0,6/1kV) segons

norma UNE 21123-2 de 4x16mm2 de secció. Inclou el

subministrament de cable, transport de bobines, estesa, medis

auxiliars necessaris, tall a mida, identificació i les connexions

en ambdues puntes. -                      17,72                   -                                     

CABLES 0,6/1 KV 4x16mm2 de Al

3.4 m Subministrament i muntatge per tubular soterrat de cable

d'alumini 0,6/1kV armat amb fleix d'acer (RVFV 0,6/1kV) segons

norma UNE 21123-2 de 4x16mm2 de secció. Inclou el

subministrament de cable, transport de bobines, estesa, medis

auxiliars necessaris, tall a mida, identificació i les connexions

en ambdues puntes. -                      7,30                     -                                     

TOTAL CABLES AÏLLATS 790,25                       

TOTAL  QUADRE 6677 8.021,13                    

2- OBRA CIVIL

3- CABLES AÏLLATS 
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B.1.1.3 Regulació quadre 6551 i quadres semafòrics 1510 i 1511 des de 

quadre 6745 

 

Unitat QUADRE ELÈCTRIC Quantitat Preu [€`] Subtotal[€]

1.1 Ut. Subministrament i muntatge de quadre elèctric Arelsa Monolit-2

BCN RADIO 4S AMB REGULADOR DE FLUX. Mides exteriors del

quadre 2670x520x520 ( AlçadaxAmpladaxprofunditat). Inclou el

subministrament i muntatge del quadre incloent al seu interior CPM ,

IGA, sortida per a 4 línies amb la seva protecció corresponent i

reductor de flux. -                      16.000,00             -                                     

AMPLIACIÓ QUADRE EXISTENT 

1.2 Ut. Subministrament i muntatge d'armari instal·lat en paret d'armari

existent. Mides exteriors del quadre 850x300x260mm

(AlçadaxAmpladaxprofunditat). Armari format per porta metàl·lica

d'almenys 2mm gruix, grau de protecció IK10 i pany JIS REF CFE per

instal·lar -hi la CPM 2-D4 Instal·lat a l'armari prefabricat ubicat en

vorera. 1,00                          300,00                  300,00                              

Sant Antoni Maria Claret - Sicília ( 6745) 1,00                          

APARELLATGE 

1.3 Ut. Subministrament i muntatge de l'aparellatge necessari per a la

protecció i mesura de les noves línies cap els quadres sense

regular. Inclou aparellatge de protecció ( interruptor magnetotèrmic

iC60N 4p i diferencial Vigi iC60), també elements de mesura per als

diferents serveis a través d'analitzadors de rets ( CVM-B.) i

transformadors de corrent (MC3). 3,00                          700,00                  2.100,00                          

Sant Antoni Maria Claret - Sicília ( 6551) 1,00                          
Quadre semafòric (1510) 1,00                          
Quadre semafòric (1511) 1,00                          

DESMUNTATGE QUADRE ELÈCTRIC 

1.4 Ut. Desmuntatge de quadre elèctric existent. Inclou les gestions amb

la companyia distribuïdora d'electricitat (punt de servei /SAT) per a la

baixa de la escomesa, el desmuntatge de l'armari i la retirada a

abocador Inclou l'arranjament de les columnes / voreres afectades,

senyalització, permisos, medis auxiliars, grues i transport. -                      1.200,00               -                                     

PARTIDA EN CONCEPTE DE DESCARREGA

1.5 Ut. Partida en concepte de tràmits amb el punt de servei de

companyia distribuïdora d'electricitat per al descàrrec

d'escomesa i reconnexió en nou quadre en la mateixa ubicació.

Inclou les gestions prèvies i les tasses oficials 4,00                   82,88                   331,52                              

Sant Antoni Maria Claret - Sicília ( 6745) 1,00                          
Sant Antoni Maria Claret - Sicília ( 6551) 1,00                          
Quadre semafòric (1510) 1,00                          
Quadre semafòric (1511) 1,00                          

PARTIDA DESINSTAL·LACIÓ ESCOMESA 

1.6 Ut. Partida en concepte de desinstal·lació d'escomesa del quadre

regulat o no regulat. Inclou identificació del cable d'escomesa, desfer

entroncament de la escomesa, crear entroncament en línia de la línia

de companyia i retirada del cable sobrant. 3,00                   128,62                  385,86                              

Sant Antoni Maria Claret - Sicília ( 6551) 1,00                          
Quadre semafòric (1510) 1,00                          
Quadre semafòric (1511) 1,00                          

TOTAL QUADRES ELÈCTRICS 3.117,38                    

1- QUADRES ELÈCTRICS 
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PARTIDA EN CONCEPTE DE CATA 

2.1 Ut. Realització de cata manual de fins 100x500mm i 600mm de

profunditat per a localitzar canalitzacions enterrades,

canalitzacions en terra i localització de tubs. Recollida del

material retirat a peu de cata per al seu posterior reutilització. 4,00                   40,00                   160,00                              

Sant Antoni Maria Claret - Sicília ( 6745) 1,00                          
Sant Antoni Maria Claret - Sicília ( 6551) 1,00                          
Quadre semafòric (1510) 1,00                          
Quadre semafòric (1511) 1,00                          

RASA EN VORERA 

2.2 m Obertura i tancament de rasa per vorera per a serveis de

l'ajuntament, amb 1 tub o més de PE de 90mm a 600mm de

profunditat en prisma de sorra. Inclou excavació, canons

d'abocador, subministrament de tub i sorra de riu, cinta de

senyalització, rebliment i acabat superficial amb panot, Inclou la

connexió en les cimentacions/arquetes d'ambdós extrems. 144,00               55,00                   7.920,00                          

De quadre 6745 a quadre 6551 20,00                        
De rasa de 6551 a quadre semafòric 1510 119,00                      
De rasa de 6551 a quadre semafòric 1511 5,00                          

RASA EN CALÇADA 

2.3 m Obertura i tancament de rasa per calçada per a serveis de

l'ajuntament, amb 1 tub o més de PE de 90mm a 600mm de

profunditat en prisma de sorra. Inclou excavació, canons

d'abocador, subministrament de tub i sorra de riu, cinta de

senyalització, rebliment i acabat superficial amb alquitra, Inclou la

connexió en les cimentacions/arquetes d'ambdós extrems i també

permís de tall de calçada. 20,00                 100,00                  2.000,00                          

De rasa de 6551 a quadre semafòric 1510 10,00                        
De rasa de 6551 a quadre semafòric 1511 10,00                        

TOTAL OBRA CIVIL 10.080,00                  

CABLES 0,6/1 KV 4x6mm2 de Cu 

3.1 m Subministrament i muntatge per tubular soterrat de cable de

coure 0,6/1kV armat amb fleix d'acer (RVFV 0,6/1kV) segons

norma UNE 21123-2 de 4x6mm2 de secció. Inclou el

subministrament de cable, transport de bobines, estesa, medis

auxiliars necessaris, tall a mida, identificació i les connexions en

ambdues puntes. 209,00               7,25                     1.515,25                          

De quadre 6745 a quadre 6551 20,00                        
De quadre 6745 a quadre semafòric 1510 159,00                      
De quadre 6745 a quadre semafòric 1511 30,00                        

CABLES 0,6/1 KV 4x10mm2 de Cu 

3.2 m Subministrament i muntatge per tubular soterrat de cable de

coure 0,6/1kV armat amb fleix d'acer (RVFV 0,6/1kV) segons

norma UNE 21123-2 de 4x10mm2 de secció. Inclou el

subministrament de cable, transport de bobines, estesa, medis

auxiliars necessaris, tall a mida, identificació i les en ambdues puntes. -                      11,20                   -                                     

CABLES 0,6/1 KV 4x16mm2 de Cu 

3.3 m Subministrament i muntatge per tubular soterrat de cable de

coure 0,6/1kV armat amb fleix d'acer (RVFV 0,6/1kV) segons

norma UNE 21123-2 de 4x16mm2 de secció. Inclou el

subministrament de cable, transport de bobines, estesa, medis

auxiliars necessaris, tall a mida, identificació i les en ambdues puntes. -                      13,72                   -                                     

CABLES 0,6/1 KV 4x16mm2 de Al

3.4 m Subministrament i muntatge per tubular soterrat de cable

d'alumini 0,6/1kV armat amb fleix d'acer (RVFV 0,6/1kV) segons

norma UNE 21123-2 de 4x16mm2 de secció. Inclou el

subministrament de cable, transport de bobines, estesa, medis

auxiliars necessaris, tall a mida, identificació i les en ambdues puntes. -                      7,30                     -                                     

2- OBRA CIVIL

3- CABLES AÏLLATS 
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TOTAL CABLES AÏLLATS 1.515,25                    

TOTAL QUADRE 6745 14.712,63                  

 

B.1.1.4 Regulació quadre semafòric 1524 i quadres 6531 i 6532 des de 

quadre 6676 

Unitat QUADRE ELÈCTRIC Quantitat Preu [€`] Subtotal[€]

1.1 Ut. Subministrament i muntatge de quadre elèctric Arelsa Monolit-2

BCN RADIO 4S AMB REGULADOR DE FLUX. Mides exteriors del

quadre 2670x520x520 ( AlçadaxAmpladaxprofunditat). Inclou el

subministrament i muntatge del quadre incloent al seu interior CPM ,

IGA, sortida per a 4 línies amb la seva protecció corresponent i

reductor de flux. -                      16.000,00             -                                     

AMPLIACIÓ QUADRE EXISTENT 

1.2 Ut. Subministrament i muntatge d'armari instal·lat en paret d'armari

existent. Mides exteriors del quadre 850x300x260mm

(AlçadaxAmpladaxprofunditat). Armari format per porta metàl·lica

d'almenys 2mm gruix, grau de protecció IK10 i pany JIS REF CFE per

instal·lar -hi la CPM 2-D4 Instal·lat a l'armari prefabricat ubicat en

vorera. 1,00                          300,00                  300,00                              

Industria - Nàpols (6676) 1,00                          

APARELLATGE 

1.3 Ut. Subministrament i muntatge de l'aparellatge necessari per a la

protecció i mesura de les noves línies cap els quadres sense

regular. Inclou aparellatge de protecció ( interruptor magnetotèrmic

iC60N 4p i diferencial Vigi iC60), també elements de mesura per als

diferents serveis a través d'analitzadors de rets ( CVM-B.) i

transformadors de corrent (MC3). 3,00                          700,00                  2.100,00                          

Còrsega - Nàpols (6531) 1,00                          
Còrsega - Nàpols (6532) 1,00                          
Quadre semafòric (1524) 1,00                          

DESMUNTATGE QUADRE ELÈCTRIC 

1.4 Ut. Desmuntatge de quadre elèctric existent. Inclou les gestions amb

la companyia distribuïdora d'electricitat (punt de servei /SAT) per a la

baixa de la escomesa, el desmuntatge de l'armari i la retirada a

abocador Inclou l'arranjament de les columnes / voreres afectades,

senyalització, permisos, medis auxiliars, grues i transport. -                      1.200,00               -                                     

PARTIDA EN CONCEPTE DE DESCARREGA

1.5 Ut. Partida en concepte de tràmits amb el punt de servei de

companyia distribuïdora d'electricitat per al descàrrec

d'escomesa i reconnexió en la ampliació del quadre en la

mateixa ubicació. Inclou les gestions prèvies i les tasses oficials 
4,00                   82,88                   331,52                              

Industria - Nàpols (6676) 1,00                          
Còrsega - Nàpols (6531) 1,00                          
Còrsega - Nàpols (6532) 1,00                          
Quadre semafòric (1524) 1,00                          

PARTIDA DESINSTAL·LACIÓ ESCOMESA 

1.6 Ut. Partida en concepte de desinstal·lació d'escomesa del quadre

regulat o no regulat. Inclou identificació del cable d'escomesa, desfer

entroncament de la escomesa, crear entroncament en línia de la línia

de companyia i retirada del cable sobrant. 3,00                   128,62                  385,86                              

Còrsega - Nàpols (6531) 1,00                          
Còrsega - Nàpols (6532) 1,00                          
Quadre semafòric (1524) 1,00                          

TOTAL QUADRES ELÈCTRICS 3.117,38                    

1- QUADRES ELÈCTRICS 

 



 

Pág. 14        Proposta i projecte d’una prova pilot per a la  racionalització de les escomeses dels serveis de la ciutat de Barcelona.              

 

 

PARTIDA EN CONCEPTE DE CATA 

2.1 Ut. Realització de cata manual de fins 100x500mm i 600mm de

profunditat per a localitzar canalitzacions enterrades,

canalitzacions en terra i localització de tubs. Recollida del

material retirat a peu de cata per al seu posterior reutilització. 4,00                   40,00                   160,00                              

Industria - Nàpols (6676) 1,00                          
Còrsega - Nàpols (6531) 1,00                          
Còrsega - Nàpols (6532) 1,00                          
Quadre semafòric (1524) 1,00                          

RASA EN VORERA 

2.2 m Obertura i tancament de rasa per vorera per a serveis de

l'ajuntament, amb 1 tub o més de PE de 90mm a 600mm de

profunditat en prisma de sorra. Inclou excavació, canons

d'abocador, subministrament de tub i sorra de riu, cinta de

senyalització, rebliment i acabat superficial amb panot, Inclou la

connexió en les cimentacions/arquetes d'ambdós extrems. 161,00               55,00                   8.855,00                          

De quadre 6676 a quadre 6531 141,00                      
De rasa de quadre 6531 a quadre 6532 i quadre semafòric 1524 20,00                        

RASA EN CALÇADA 

2.3 m Obertura i tancament de rasa per calçada per a serveis de

l'ajuntament, amb 1 tub o més de PE de 90mm a 600mm de

profunditat en prisma de sorra. Inclou excavació, canons

d'abocador, subministrament de tub i sorra de riu, cinta de

senyalització, rebliment i acabat superficial amb alquitra, Inclou la

connexió en les cimentacions/arquetes d'ambdós extrems i també

permís de tall de calçada. 20,00                 100,00                  2.000,00                          

De rasa de quadre 6531 a quadre 6532 i quadre semafòric 1524 20,00                        

TOTAL OBRA CIVIL 11.015,00                  

CABLES 0,6/1 KV 4x6mm2 de Cu 

3.1 m Subministrament i muntatge per tubular soterrat de cable de

coure 0,6/1kV armat amb fleix d'acer (RVFV 0,6/1kV) segons

norma UNE 21123-2 de 4x6mm2 de secció. Inclou el

subministrament de cable, transport de bobines, estesa, medis

auxiliars necessaris, tall a mida, identificació i les connexions en

ambdues puntes. 358,00               7,25                     2.595,50                          

De quadre 6676 a quadre semafòric 1524 169,00                      
De quadre 6676 a quadre 6532 189,00                      

CABLES 0,6/1 KV 4x10mm2 de Cu 

3.2 m Subministrament i muntatge per tubular soterrat de cable de

coure 0,6/1kV armat amb fleix d'acer (RVFV 0,6/1kV) segons

norma UNE 21123-2 de 4x10mm2 de secció. Inclou el

subministrament de cable, transport de bobines, estesa, medis

auxiliars necessaris, tall a mida, identificació i les en ambdues puntes. 141,00               11,20                   1.579,20                          

De quadre 6676 a quadre 6531 141,00                      

CABLES 0,6/1 KV 4x16mm2 de Cu 

3.3 m Subministrament i muntatge per tubular soterrat de cable de

coure 0,6/1kV armat amb fleix d'acer (RVFV 0,6/1kV) segons

norma UNE 21123-2 de 4x16mm2 de secció. Inclou el

subministrament de cable, transport de bobines, estesa, medis

auxiliars necessaris, tall a mida, identificació i les en ambdues puntes. -                      17,72                   -                                     

CABLES 0,6/1 KV 4x16mm2 de Al

3.4 m Subministrament i muntatge per tubular soterrat de cable

d'alumini 0,6/1kV armat amb fleix d'acer (RVFV 0,6/1kV) segons

norma UNE 21123-2 de 4x16mm2 de secció. Inclou el

subministrament de cable, transport de bobines, estesa, medis

auxiliars necessaris, tall a mida, identificació i les en ambdues puntes. -                      7,30                     -                                     

2- OBRA CIVIL

3- CABLES AÏLLATS 
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TOTAL CABLES AÏLLATS 4.174,70                    

TOTAL QUADRE 6676 18.307,08                  

 

B.1.1.5 Regulació quadres semafòrics 1509, 516 i 1523 i quadre 6545 des 

de quadre 6675 

Unitat QUADRE ELÈCTRIC Quantitat Preu [€`] Subtotal[€]

1.1 Ut. Subministrament i muntatge de quadre elèctric Arelsa Monolit-2

BCN RADIO 4S AMB REGULADOR DE FLUX. Mides exteriors del

quadre 2670x520x520 ( AlçadaxAmpladaxprofunditat). Inclou el

subministrament i muntatge del quadre incloent al seu interior CPM ,

IGA, sortida per a 4 línies amb la seva protecció corresponent i

reductor de flux. -                      16.000,00             -                                     

AMPLIACIÓ QUADRE EXISTENT 

1.2 Ut. Subministrament i muntatge d'armari instal·lat en paret d'armari

existent. Mides exteriors del quadre 850x300x260mm

(AlçadaxAmpladaxprofunditat). Armari format per porta metàl·lica

d'almenys 2mm gruix, grau de protecció IK10 i pany JIS REF CFE per

instal·lar -hi la CPM 2-D4 Instal·lat a l'armari prefabricat ubicat en

vorera. 1,00                          300,00                  300,00                              

Industria - Roger de Flor (6675) 1,00                          

APARELLATGE 

1.3 Ut. Subministrament i muntatge de l'aparellatge necessari per a la

protecció i mesura de les noves línies cap els quadres sense

regular. Inclou aparellatge de protecció ( interruptor magnetotèrmic

iC60N 4p i diferencial Vigi iC60), també elements de mesura per als

diferents serveis a través d'analitzadors de rets ( CVM-B.) i

transformadors de corrent (MC3). 4,00                          700,00                  2.800,00                          

Sant Antoni Maria Claret - Roger de Flor (6545) 1,00                          
Quadre semafòric (1509) 1,00                          
Quadre semafòric (1516) 1,00                          
Quadre semafòric (1523) 1,00                          

DESMUNTATGE QUADRE ELÈCTRIC 

1.4 Ut. Desmuntatge de quadre elèctric existent. Inclou les gestions amb

la companyia distribuïdora d'electricitat (punt de servei /SAT) per a la

baixa de la escomesa, el desmuntatge de l'armari i la retirada a

abocador Inclou l'arranjament de les columnes / voreres afectades,

senyalització, permisos, medis auxiliars, grues i transport. -                      1.200,00               -                                     

PARTIDA EN CONCEPTE DE DESCARREGA

1.5 Ut. Partida en concepte de tràmits amb el punt de servei de

companyia distribuïdora d'electricitat per al descàrrec

d'escomesa i reconnexió en la ampliació del quadre en la

mateixa ubicació. Inclou les gestions prèvies i les tasses oficials 
5,00                   82,88                   414,40                              

Industria - Roger de Flor (6675) 1,00                          
Sant Antoni Maria Claret - Roger de Flor (6545) 1,00                          
Quadre semafòric (1509) 1,00                          
Quadre semafòric (1516) 1,00                          
Quadre semafòric (1523) 1,00                          

1- QUADRES ELÈCTRICS 
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PARTIDA DESINSTAL·LACIÓ ESCOMESA 

1.6 Ut. Partida en concepte de desinstal·lació d'escomesa del quadre

regulat o no regulat. Inclou identificació del cable d'escomesa, desfer

entroncament de la escomesa, crear entroncament en línia de la línia

de companyia i retirada del cable sobrant. 4,00                   128,62                  514,48                              

Sant Antoni Maria Claret - Roger de Flor (6545) 1,00                          
Quadre semafòric (1509) 1,00                          
Quadre semafòric (1516) 1,00                          
Quadre semafòric (1523) 1,00                          

TOTAL QUADRES ELÈCTRICS 4.028,88                    

 

PARTIDA EN CONCEPTE DE CATA 

2.1 Ut. Realització de cata manual de fins 100x500mm i 600mm de

profunditat per a localitzar canalitzacions enterrades,

canalitzacions en terra i localització de tubs. Recollida del

material retirat a peu de cata per al seu posterior reutilització. 5,00                   40,00                   200,00                              

Industria - Roger de Flor (6675) 1,00                          
Sant Antoni Maria Claret - Roger de Flor (6545) 1,00                          
Quadre semafòric (1509) 1,00                          
Quadre semafòric (1516) 1,00                          
Quadre semafòric (1523) 1,00                          

RASA EN VORERA 

2.2 m Obertura i tancament de rasa per vorera per a serveis de

l'ajuntament, amb 1 tub o més de PE de 90mm a 600mm de

profunditat en prisma de sorra. Inclou excavació, canons

d'abocador, subministrament de tub i sorra de riu, cinta de

senyalització, rebliment i acabat superficial amb panot, Inclou la

connexió en les cimentacions/arquetes d'ambdós extrems. 258,00               55,00                   14.190,00                        

De quadre 6675 a quadre semafòric 1523 125,00                      
De rasa de quadre semafòric 1523 a quadre semafòric 1516 10,00                        
De quadre 6675 a quadre 6545 104,00                      
De rasa de quadre 6545 a quadre semafòric 1509 19,00                        

RASA EN CALÇADA 

2.3 m Obertura i tancament de rasa per calçada per a serveis de

l'ajuntament, amb 1 tub o més de PE de 90mm a 600mm de

profunditat en prisma de sorra. Inclou excavació, canons

d'abocador, subministrament de tub i sorra de riu, cinta de

senyalització, rebliment i acabat superficial amb alquitra, Inclou la

connexió en les cimentacions/arquetes d'ambdós extrems i també

permís de tall de calçada. 30,00                 100,00                  3.000,00                          

De quadre 6675 a quadre semafòric 1523 10,00                        
De rasa de quadre semafòric 1523 a quadre semafòric 1516 10,00                        
De rasa de quadre 6545 a quadre semafòric 1509 10,00                        

TOTAL OBRA CIVIL 17.390,00                  

2- OBRA CIVIL
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CABLES 0,6/1 KV 4x6mm2 de Cu 

3.1 m Subministrament i muntatge per tubular soterrat de cable de

coure 0,6/1kV armat amb fleix d'acer (RVFV 0,6/1kV) segons

norma UNE 21123-2 de 4x6mm2 de secció. Inclou el

subministrament de cable, transport de bobines, estesa, medis

auxiliars necessaris, tall a mida, identificació i les connexions en

ambdues puntes. 433,00               7,25                     3.139,25                          

De quadre 6675 a quadre semafòric 1509 133,00                      
De quadre 6675 a quadre semafòric 1516 61,00                        
De quadre 6675 a quadre semafòric 1523 135,00                      
De quadre 6675 a quadre 6545 104,00                      

3- CABLES AÏLLATS 

 

CABLES 0,6/1 KV 4x10mm2 de Cu 

3.2 m Subministrament i muntatge per tubular soterrat de cable de

coure 0,6/1kV armat amb fleix d'acer (RVFV 0,6/1kV) segons

norma UNE 21123-2 de 4x10mm2 de secció. Inclou el

subministrament de cable, transport de bobines, estesa, medis

auxiliars necessaris, tall a mida, identificació i les en ambdues puntes.
-                      11,20                   -                                     

CABLES 0,6/1 KV 4x16mm2 de Cu 

3.3 m Subministrament i muntatge per tubular soterrat de cable de

coure 0,6/1kV armat amb fleix d'acer (RVFV 0,6/1kV) segons

norma UNE 21123-2 de 4x16mm2 de secció. Inclou el

subministrament de cable, transport de bobines, estesa, medis

auxiliars necessaris, tall a mida, identificació i les en ambdues puntes. -                      17,72                   -                                     

CABLES 0,6/1 KV 4x16mm2 de Al

3.4 m Subministrament i muntatge per tubular soterrat de cable

d'alumini 0,6/1kV armat amb fleix d'acer (RVFV 0,6/1kV) segons

norma UNE 21123-2 de 4x16mm2 de secció. Inclou el

subministrament de cable, transport de bobines, estesa, medis

auxiliars necessaris, tall a mida, identificació i les en ambdues puntes. -                      7,30                     -                                     

TOTAL CABLES AÏLLATS 3.139,25                    

TOTAL QUADRE 6675 24.558,13                  

 

B.1.1.6 Total pressupost  

 

TOTAL  QUADRE 6723 3.391,88                    

TOTAL  QUADRE 6677 8.021,13                    

TOTAL QUADRE 6745 14.712,63                  

TOTAL QUADRE 6676 18.307,08                  

TOTAL QUADRE 6675 24.558,13                  

TOTAL ESTUDI 2 ( € ANY) 68.990,85                        
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B.1.2 Estalvi 
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B.2 Càlculs 

B.2.1 Comprovació cdt màxima a partir de línia del quadre 6723 
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B.2.2  Noves línies del quadre 6723 cap al quadre semafòric 1517 

 

 

 

B.2.3  Noves línies del quadre 6677 cap a quadres semafòrics 1518 i 1525 

 

 

 

B.2.4  Noves línies del quadre 6745 cap a quadre 6651 i quadres semafòrics 1510 i 1511 
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B.2.5  Noves línies del quadre 6676 cap a quadres 6531 i 6532 i quadre semafòric 1524 

 

 

 

B.2.6  Noves línies del quadre 6675 cap a quadre 6545 i quadres semafòrics 1509, 1516 i 1523 
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C.  ALTERNATIVA 3  

 

C.1 Estudi econòmic  

C.1.1 Pressupost  

Unitat QUADRE ELÈCTRIC Quantitat Preu [€`] Subtotal[€]

1.1 Ut. Subministrament i muntatge de quadre elèctric Arelsa Monolit 

de dos mòduls (2x2) amb regulador de flux i per a 8 sortides. 

Mides exteriors del quadre 2670x1040x520 (

AlçadaxAmpladaxprofunditat). Inclou el subministrament i muntatge del

quadre incloent al seu interior mòdul d'escomesa amb caixa de

seccionament i comptador electrònic directe. També inclou protecció

magnetotèrmica i diferencial per a cada línia i analitzador de rets i

transformadors per a la mesura del cost de cada servei ( il·luminació,

semafòric, bicing,etc). A part, es proporciona de suficientment espai al

quadre per a la introducció en el seu futur de fibra òptica i tecnologia

per a la Smart City. 3,00                   20.000,00             60.000,00                        

Quadre 1 ( Mateix lloc on es troba el quadre 6745) 1,00                          
Quadre 2 ( Mateix lloc on es troba el quadre 6675 1,00                          
Quadre 3 ( Nou quadre; Còrsega - Roger de Flor, cantonada muntanya -

Besos) 1,00                          

AMPLIACIÓ QUADRE EXISTENT 

1.2 Ut. Subministrament i muntatge d'armari instal·lat en paret d'armari

existent. Mides exteriors del quadre 850x300x260mm

(AlçadaxAmpladaxprofunditat). -                             300,00                  -                                     

APARELLATGE 

1.3 Ut. Subministrament i muntatge de l'aparellatge necessari per a la

protecció i mesura de les noves línies cap els quadres sense

regular. Inclou aparellatge de protecció ( interruptor magnetotèrmic

iC60N 4p i diferencial Vigi iC60), també elements de mesura per als

diferents serveis a través d'analitzadors de rets ( CVM-B.) i

transformadors de corrent (MC3). -                             700,00                  -                                     

DESMUNTATGE QUADRE ELÈCTRIC 

1.4 Ut. Desmuntatge de quadre elèctric existent. Inclou les gestions amb

la companyia distribuïdora d'electricitat (punt de servei /SAT) per a la

baixa de la escomesa, el desmuntatge de l'armari i la retirada a

abocador. Inclou l'arranjament de les columnes / voreres afectades,

senyalització, permisos, medis auxiliars, grues i transport. 10,00                 1.200,00               12.000,00                        

Sant Antoni Claret - Roger de Flor (6545) 1,00                          
Sant Antoni Claret - Sicília (6551) 1,00                          
Sant Antoni Claret - Sicília (6652) 1,00                          
Sant Antoni Claret - Sicília (6745) 1,00                          
Industria - Roger de Flor (6675) 1,00                          
Industria - Nàpols (6723) 1,00                          
Industria - Nàpols (6676) 1,00                          
Còrsega - Nàpols ( 6531) 1,00                          
Còrsega - Nàpols ( 6532) 1,00                          
Còrsega - Sicília (6677) 1,00                          

1- QUADRES ELÈCTRICS 
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PARTIDA EN CONCEPTE DE DESCARREGA

1.5 Ut. Partida en concepte de tràmits amb el punt de servei de

companyia distribuïdora d'electricitat per al descàrrec

d'escomesa i reconnexió únicament en les localitzacions

necessàries un cop realitzades les tasques de muntatge del

quadre corresponent. 19,00                 82,88                   1.574,72                          

Sant Antoni Claret - Roger de Flor (6545) 1,00                   

Sant Antoni Claret - Sicília (6551) 1,00                   

Sant Antoni Claret - Sicília (6652) 1,00                   

Sant Antoni Claret - Sicília (6745) 1,00                   

Industria - Roger de Flor (6675) 1,00                   

Industria - Nàpols (6723) 1,00                   

Industria - Nàpols (6676) 1,00                   

Còrsega - Nàpols ( 6531) 1,00                   

Còrsega - Nàpols ( 6532) 1,00                   

Còrsega - Sicília (6677) 1,00                   

Quadre semafòrica (1509) 1,00                   

Quadre semafòrica (1510) 1,00                   

Quadre semafòrica (1511) 1,00                   

Quadre semafòrica (1516) 1,00                   

Quadre semafòrica (1517) 1,00                   

Quadre semafòrica (1518) 1,00                   

Quadre semafòrica (1523) 1,00                   

Quadre semafòrica (1524) 1,00                   

Quadre semafòrica (1525) 1,00                          

TOTAL QUADRES ELÈCTRICS 73.574,72                  

PARTIDA EN CONCEPTE DE CATA 

2.1 Ut. Realització de cata manual de fins 100x500mm i 600mm de

profunditat per a localitzar canalitzacions enterrades,

canalitzacions en terra i localització de tubs. Recollida del

material retirat a peu de cata per al seu posterior reutilització. 19,00                 40,00                   760,00                              

Sant Antoni Claret - Roger de Flor (6545) 1,00                   

Sant Antoni Claret - Sicília (6551) 1,00                   

Sant Antoni Claret - Sicília (6652) 1,00                   

Sant Antoni Claret - Sicília (6745) 1,00                   

Industria- Roger de Flor (6675) 1,00                   

Industria - Nàpols (6723) 1,00                   

Industria - Nàpols (6676) 1,00                   

Còrsega - Nàpols ( 6531) 1,00                   

Còrsega - Nàpols ( 6532) 1,00                   

Còrsega - Sicília (6677) 1,00                   

Quadre semafòrica (1509) 1,00                   

Quadre semafòrica (1510) 1,00                   

Quadre semafòrica (1511) 1,00                   

Quadre semafòrica (1516) 1,00                   

Quadre semafòrica (1517) 1,00                   

Quadre semafòrica (1518) 1,00                   

Quadre semafòrica (1523) 1,00                   

Quadre semafòrica (1524) 1,00                   

Quadre semafòrica (1525) 1,00                   

RASA EN VORERA ( 1 tub)

2.2 m Obertura i tancament de rasa per vorera per a serveis de

l'ajuntament, amb 1 tub de PE de 90mm a 600mm de profunditat

en prisma de sorra. Inclou excavació, canons d'abocador,

subministrament de tub i sorra de riu, cinta de senyalització, rebliment

i acabat superficial amb panot, Inclou la connexió en les

cimentacions/arquetes d'ambdós extrems. 573,00               45,00                   25.785,00                        

Quadre 1 265,00               

Quadre 2 115,00               

Quadre 3 193,00               

2- OBRA CIVIL
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RASA EN VORERA (2 tubs o més)

2.3 m Obertura i tancament de rasa per vorera per a serveis de

l'ajuntament, amb 2 tubs o més de PE de 90mm a 600mm de

profunditat en prisma de sorra. Inclou excavació, canons

d'abocador, subministrament de tub i sorra de riu, cinta de

senyalització, rebliment i acabat superficial amb panot, Inclou la

connexió en les cimentacions/arquetes d'ambdós extrems. 425,00               55,00                   23.375,00                        

Quadre 1 178,00               

Quadre 2 20,00                 

Quadre 3 227,00               

RASA EN CALÇADA (1 tub)

2.4 m Obertura i tancament de rasa per calçada per a serveis de

l'ajuntament, amb 1 tub de PE de 90mm a 600mm de profunditat

en prisma de sorra. Inclou excavació, canons d'abocador,

subministrament de tub i sorra de riu, cinta de senyalització, rebliment

i acabat superficial amb alquitra, Inclou la connexió en les

cimentacions/arquetes d'ambdós extrems i també permís de tall de

calçada. 80,00                 90,00                   7.200,00                          

Quadre 1 40,00                        
Quadre 2 10,00                        
Quadre 3 30,00                        

RASA EN CALÇADA (2 tubs o més)

2.5 m Obertura i tancament de rasa per calçada per a serveis de

l'ajuntament, amb 2 tubs o me de PE de 90mm a 600mm de

profunditat en prisma de sorra. Inclou excavació, canons

d'abocador, subministrament de tub i sorra de riu, cinta de

senyalització, rebliment i acabat superficial amb alquitra, Inclou la

connexió en les cimentacions/arquetes d'ambdós extrems i també

permis de tall de calçada. 60,00                 100,00                  6.000,00                          

Quadre 1 30,00                        
Quadre 2 10,00                        
Quadre 3 20,00                        

TOTAL OBRA CIVIL 63.120,00                  

CABLES 0,6/1 KV 4x6mm2 de Cu 

3.1 m Subministrament i muntatge per tubular soterrat de cable de

coure 0,6/1kV armat amb fleix d'acer (RVFV 0,6/1kV) segons

norma UNE 21123-2 de 4x6mm2 de secció. Inclou el

subministrament de cable, transport de bobines, estesa, medis

auxiliars necessaris, tall a mida, identificació i les connexions en

ambdues puntes. 1.822,00            7,25                     13.209,50                        

Quadre 1, línia 1. Cablejat del quadre a lluminària 116948. 55,00                 

Quadre 1, línia 1. Cablejat de lluminària 116944 a 321191. 70,00                 

Quadre 1, línia 2. Cablejat del quadre a lluminària 315967. 20,00                 

Quadre 1, línia 2. Cablejat de lluminària 282063 a 116937. 60,00                 

Quadre 1, línia 3. Cablejat del quadre a lluminària 313909. 65,00                        
Quadre 1, línia 3. Cablejat de lluminària 313911 a 283087 75,00                        
Quadre 1, línia 4. Cablejat del quadre a lluminària 275004. 65,00                        
Quadre 1, línia 4. Cablejat de lluminària 252475 a 209869. 70,00                 

Quadre 1. Cablejat fins a quadre semafòric 1509 245,00               

Quadre 1. Cablejat fins a quadre semafòric 1510 145,00               

Quadre 1. Cablejat fins a quadre semafòric 1511 25,00                 

Quadre 2, línia 3. Cablejat del quadre a lluminària 280740 25,00                 

Quadre 2, línia 3. Cablejat del quadre a lluminària 280749 40,00                 

Quadre 2. Cablejat fins a quadre semafòric 1517 30,00                 

Quadre 2. Cablejat fins a quadre semafòric 1518 115,00               

Quadre 3, línia 1. Cablejat del quadre a lluminària 280762. 10,00                 

Quadre 3, línia 2. Cablejat de lluminària 283231 a 208688. 35,00                 

Quadre 3, línia 2. Cablejat de lluminària 283231 a 208671. 35,00                 

Quadre 3, línia 3. Cablejat del quadre a lluminària 304570. 20,00                 

Quadre 3, línia 3. Cablejat de lluminària 305471 a 304572. 50,00                 

Quadre 3, línia 3. Cablejat de lluminària 304574 a 290286. 22,00                 

Quadre 3, línia 4. Cablejat del quadre a lluminària 195557. 55,00                 

Quadre 3, línia 4. Cablejat del quadre a lluminària 195554. 15,00                 

Quadre 3. Cablejat  fins a quadre semafòric 1516 115,00               

Quadre 3. Cablejat fins a quadre semafòric 1523 10,00                 

Quadre 3. Cablejat fins a quadre semafòric 1524 105,00               

Quadre 3. Cablejat fins a quadre semafòric 1525 245,00               

3- CABLES AÏLLATS 
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CABLES 0,6/1 KV 4x10mm2 de Cu 

3.2 m Subministrament i muntatge per tubular soterrat de cable de

coure 0,6/1kV armat amb fleix d'acer (RVFV 0,6/1kV) segons

norma UNE 21123-2 de 4x10mm2 de secció. Inclou el

subministrament de cable, transport de bobines, estesa, medis

auxiliars necessaris, tall a mida, identificació i les en ambdues puntes. -                      11,20                   -                                     

CABLES 0,6/1 KV 4x16mm2 de Cu 

3.3 m Subministrament i muntatge per tubular soterrat de cable de

coure 0,6/1kV armat amb fleix d'acer (RVFV 0,6/1kV) segons

norma UNE 21123-2 de 4x16mm2 de secció. Inclou el

subministrament de cable, transport de bobines, estesa, medis

auxiliars necessaris, tall a mida, identificació i les en ambdues puntes. 246,00               17,72                   4.359,12                          

Quadre 3, línia 2. Cablejat del quadre a lluminària 283231. 246,00                      

CABLES 0,6/1 KV 4x16mm2 de Al

3.4 m Subministrament i muntatge per tubular soterrat de cable

d'alumini 0,6/1kV armat amb fleix d'acer (RVFV 0,6/1kV) segons

norma UNE 21123-2 de 4x16mm2 de secció. Inclou el

subministrament de cable, transport de bobines, estesa, medis

auxiliars necessaris, tall a mida, identificació i les en ambdues puntes. -                      7,30                     -                                     

TOTAL CABLES AÏLLATS 17.568,62                  

Unitat NOVA ESCOMESA

4.1 Ut. Partida en concepte de nova escomesa BT 3x400V P<20kW.

Inclou les gestions amb la companyia, la coordinació, l'execució de

l'obra d'extensió de la xarxa de distribució segons normativa particular

de l'empresa distribuïdora i estudi de xarxa i les tasses oficials 1,00                   9.000,00               9.000,00                          
Quadre 3 ( Nou quadre; Còrsega - Roger de Flor, cantonada muntanya -

Besos) 1,00                          

PARTIDA DESINSTAL·LACIÓ ESCOMESA 

4.2 Ut. Partida en concepte de desinstal·lació d'escomesa i retirada del

quadre sobrant en cas d'existir una escomesa apartada del

regulador. Inclou gestions amb la empresa subministradora

d'electricitat, identificació del cable d'escomesa, desfer entroncament

de la escomesa, crear entroncament en línia en la línia de companyia i

retirada del cable sobrant. També inclou si fos necessari desmuntatge

del quadre sobrant i retirada a abocador. 9,00                   228,62                  2.057,58                          

Escomesa semafòrica (1509) 1,00                   

Escomesa semafòrica (1510) 1,00                   

Escomesa semafòrica (1511) 1,00                   

Escomesa semafòrica (1516) 1,00                   

Escomesa semafòrica (1517) 1,00                   

Escomesa semafòrica (1518) 1,00                          
Escomesa semafòrica (1523) 1,00                          
Escomesa semafòrica (1524) 1,00                          
Escomesa semafòrica (1525) 1,00                          

TOTAL ESCOMESA ELÈCTRICA 11.057,58                  

TOTAL ALTERNATIVA 3 165.320,92                 

4- ESCOMESA ELÈCTRICA
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C.1.2 Estalvi  
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C.2 Càlculs  

C.2.1 Quadre multifuncional 1  

C.2.1.1 Línia 1 del quadre multifuncional 1 
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C.2.1.2 Línia 2 del quadre multifuncional 1 
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C.2.1.3 Línia 3 del quadre multifuncional 1  
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C.2.1.4 Línia 4 del quadre multifuncional 1  
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C.2.1.5 Línia 5 del quadre multifuncional 1  
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C.2.1.6 Línies cap els quadres semafòrics 1509,1510 i 1511 des del quadre multifuncional 1  
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C.2.2  Quadre multifuncional 2  

C.2.2.1 Línia 1 del quadre multifuncional 2  
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C.2.2.2 Línia 2 del quadre multifuncional 2  
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C.2.2.3 Línia 3 del quadre multifuncional 2  
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C.2.2.4 Línia 4 del quadre multifuncional 2  
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C.2.2.5 Línies cap els quadres semafòrics 1517 i 1518 des del quadre multifuncional 2  
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C.2.3 Quadre multifuncional 3  

C.2.3.1 Línia 1 del quadre multifuncional 3  
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C.2.3.2 Línia 2 del quadre multifuncional 3  
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C.2.3.3 Línia 3 del quadre multifuncional 3  
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C.2.3.4 Línia 4 del quadre multifuncional 3  
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C.2.3.5 Línia 5 del quadre mutifuncional 3  
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C.2.3.6 Línies cap els Q. semafòrics 1516,1523,1524 i 1525 des del quadre mutifuncional 3  

 

 


