ANNEX 1
PREUS UNITARIS
Aquest annex recull els preus de les partides a valorar a l’oferta, respecte al control i
manteniment funcional (A) i el manteniment preventiu (B).
L’oferta a presentar serà pel conjunt de les operacions contemplades als dos apartats A i B.
Tots els imports d’aquestes partides inclouen la mà d’obra, els mitjans necessaris, el benefici
industrial i les despeses generals, excepte l’IVA.
A – PREUS UNITARIS DE LES OPERACIONS DE CONTROL I MATENIMENT FUNCIONAL

Partida

Preu

UT Control i manteniment funcional per punt de llum. Inclou el control i regulació d’encesa
i apagada, el control de làmpades en servei, control de l’estat dels suports i llumeneres,
control de rases, reparació avaries i punts de llum apagats, verificació de les instal·lacions,
i servei de guàrdia.

22,00 €

UT Control i manteniment funcional per òptica de semàfor. Inclou el control de les òptiques
en servei, control de l’estat dels suports i capçals, reparació d’avaries i òptiques apagades,
verificació de les instal·lacions i servei de guàrdia.

3,00 €

UT Control i funcionament de reguladors semaforics. Inclou el control i regulació de
reguladors semaforic.

58,44 €

B – PREUS UNITARIS DE LES OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU

Partida : Canvi sistemàtic de làmpades:
Inclou la neteja interior i exterior de la lluminària, comprovació de l’estat del sistema
òptic, juntes, i de la resta d’elements de la lluminària, retirar la làmpada existent,
subministrament de làmpada i instal·lació.

Preu

UT Canvi sistemàtic de làmpades VSAP 70 W.

28,40 €

UT Canvi sistemàtic de làmpades VSAP 100 W.

29,20 €

UT Canvi sistemàtic de làmpades VSAP 150 W.

30,10 €

UT Canvi sistemàtic de làmpades VSAP 250 W.

31,30 €
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UT Canvi sistemàtic de làmpades VSAP 400 W.

32,30 €

UT Canvi sistemàtic de làmpades VSAP 1000 W o més.

152,00 €

UT Canvi sistemàtic de làmpades VM 80 W.

12,90 €

UT Canvi sistemàtic de làmpades VM 125 W.

13,50 €

UT Canvi sistemàtic de làmpades VM 250 W.

20,50 €

UT Canvi sistemàtic de làmpades VM 400 W.

25,00 €

UT Canvi sistemàtic de làmpades VMH 250 W.

79,50 €

UT Canvi sistemàtic de làmpades VMH 400 W.

84,50 €

UT Canvi sistemàtic de làmpades fluorescents 36 W.

12,00 €

UT Canvi sistemàtic de làmpades fluorescents 58 W

14,80 €

UT Canvi sistemàtic de làmpades PL fins a 26W

27,00 €

UT Canvi sistemàtic de làmpades incandescent fins a 100 W

9,00 €

UT Altres làmpades no contemplades

S/pressupost

Partida: Neteja

Preu

UT Neteja interior i exterior de la llumenera, comprovació de l’estat del sistema òptic, junta
d’estanqueïtat i de la resta d’elements de la lluminària.

8,20 €

UT Suplement pel canvi de la junta d’estanqueïtat de la llumenera.

3,60 €

Partida: Canvi sistemàtic d’equips auxiliars
S’aplicarà com a complement del canvi sistemàtic de làmpades. Inclou retirar els equips
existents, subministrament d’equips, condensador i instal·lació.

Preu

UT. Canvi sistemàtic d’equips auxiliars de VSAP de 70 W

77,00 €

UT Canvi sistemàtic d’equips auxiliars de VSAP de 100 W

83,00 €
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UT Canvi sistemàtic d’equips auxiliars de VSAP de 150 W

90,00 €

UT Canvi sistemàtic d’equips auxiliars de VSAP de 250 W

97,00 €

UT Canvi sistemàtic d’equips auxiliars de VSAP de 400 W

113,00 €

UT Canvi sistemàtic d’equips auxiliars de VSAP, suplement afegir per doble nivell amb
línia de maniobra

15,00 €

Partida: Pintura

Preu

UT Pintura de suports, en columnes metàl·liques galvanitzades fins a 4 metres.

9,00 €

UT Pintura de suports, en columnes i bàculs metàl·lics galvanitzats de 5 a 8 m.

14,00 €

UT Pintura de suports, en columnes i bàculs metàl·lics galvanitzats de més de 8 metres.

17,00 €

UT Pintura de suports, en columnes sense galvanitzar fins 4 metres.

10,00 €

UT Pintura de suports, en columnes i bàculs sense galvanitzar de 5 a 8 m.

16,00 €

UT Pintura de suports, en columnes i bàculs sense galvanitzar de més de 8 metres.

20,00 €

UT Pintura de suports, en braç mural.

9,00 €

UT Columna clàssica d’un braç (Tipus Universitat o similar)

13,00€

UT Columna clàssica de 3 braços (Tipus Universitat o similar)

18,00 €

UT Neteja i raspallat de base i suports, fins a alçades de 2,5 metres.

11,00 €

UT Neteja i raspallat de base i suports, per alçades superiors a 2,5 metres.

18,00 €
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El percentatge de baixa corresponent als apartats A i B del manteniment serà aplicat als preus
unitaris de base relacionats en aquest annex.
C – PREUS UNITARIS DE LES OPERACIONS PER TREBALLS COMPLEMENTARIS NO
REPETITIUS
Aquest apartat recull les partides a valorar en la oferta. Tots els imports oferts en aquestes
partides inclouran la mà d’obra i els mitjans necessaris, el benefici industrial i les despeses
generals. Amb posterioritat caldrà incloure l’impost de l’IVA.
Es podrà establir preus escalats en funció del nombre d’unitats a realitzar en cada actuació.
Així mateix, es poden incloure noves partides si es creu que pot ser útil tenir-les en compte.
Respecte el preu dels materials, excepte en les partides exposades a continuació en les que
ja s’inclou els subministraments a la partida, es considerarà el preu de venda al públic dels
diferents fabricants al TARIFEC, incorporant el percentatge de baixa que es proposi.
Si apareixen noves partides es procedirà a determinar els preus a aplicar, prèvia acceptació
per ambdues parts, i aquests s’inclouran en la present relació.

Partida: Obra civil

Preu

ML Canalització en calçada amb paviment asfàltic. Inclou demolició i reposició paviment,
tall amb disc, moviment de terres (excavació 0.60x1.00 a zona amb serveis i transport
terres i runes a abocador autoritzat), rebliment rasa amb formigó HM20 (excepte 12 cm
superiors per reposició paviment asfàltic) cinta i reposició serveis afectats.

47,50 €

ML Canalització en calçada amb paviment formigó. Inclou demolició i reposició paviment,
tall amb disc, moviment de terres (excavació 0.60x1.00 a zona amb serveis i transport
terres i runes a abocador autoritzat), rebliment rasa amb formigó HM20 amb acabat
superficial reglejat, cinta i reposició serveis afectats.

42,00 €

ML Canalització en vorera amb paviment de panots. Inclou demolició i reposició paviment
(amb panots del model existent col·locats, a truc de maceta, sobre base de formigó HM20
de 10 cm de gruix), moviment de terres (excavació 0.40x0.60 a zona amb serveis i
transport terres i runes a abocador autoritzat), rebliment de tota la rasa amb sorra, formigó,
beurada ciment, cinta i reposició serveis afectats.

39,00 €

ML Canalització en vorera amb paviment de formigó. Inclou demolició i reposició de
paviment, moviment de terres (excavació 0.40x0.60 a zona amb serveis i transport terres i
runes a abocador autoritzat) rebliment de tota la rasa amb sorra (excepte 15cm superiors
per reposició del paviment amb formigó HM20) cinta i reposició serveis afectats.

36,00 €

ML Canalització en terra. Inclou moviment de terres (excavació 0.40x0.60 a zona amb
serveis, rebliment i transport de sobrants a abocador autoritzat), rebliment de tota la rasa
amb materials seleccionats de l’excavació (excepte 10 cm sorra) cinta i reposició serveis
afectats.

18,00 €

ML Excavació en roca. Suplement per l’augment de les partides de canalitzacions en
calçades, voreres o en terra, en cas que sigui necessària l’excavació en roca.

15,00 €
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UT Arqueta de registre (0.40x0.40x0.60) amb parets d’obra, solera amb llit de sorra, tapa i
marc de fosa.

144,00 €

UT Arqueta de registre (0.60x0.60x0.60) amb parets d’obra, solera amb llit de sorra, tapa i
marc de fosa.

214,00 €

UT Arqueta de registre (0.60x0.60x1.00) amb parets d’obra, solera amb llit de sorra, tapa i
marc de fosa.

252,00 €

UT Tapa i marc de fosa 0.40x0.40 col·locat.

48,00 €

UT Tapa i marc de fosa 0.60x0.60 col·locat.

92,00 €

UT Fonaments formigó (0.60x0.60x0.60) Inclou formigó HM-20, perns, anclatge, excavació
i reposició, per columnes i bàculs d’alçades fins a 6 metres.

90,00 €

UT Fonaments formigó (0.80x0.80x0.80) Inclou formigó HM-20, perns, anclatge, excavació
i reposició, per columnes i bàculs d’alçades de 7 i 8 metres.

145,00 €

UT Fonaments formigó (0.80x0.80x1.00) Inclou formigó HM-20, perns, anclatge, excavació
i reposició, per columnes i bàculs d’alçades de 9 i 10 metres.

170,00 €

UT Fonaments formigó (1.00x1.00x1.30) Inclou formigó HM-20, perns, anclatge, excavació
i reposició, per columnes i bàculs d’alçades de 11 i 12 metres.

275,00 €

UT Fonaments formigó (1.20x1.20x1.5) Inclou formigó HM-20, perns, anclatge, excavació i
reposició, per columnes i bàculs d’alçades singulars.

350,00 €

UT Demolició i reposició de panots per cata, unitat de columna o bàcul. Inclou demolició i
reposició paviment (amb panots del model existent col·locats, a truc de maceta, sobre
base de formigó HM20 de 10 cm de gruix), moviment de terres, transport terres i runes a
abocador autoritzat, rebliment i reposició serveis afectats.

30,00 €

UT Demolició i reposició fonaments formigó 0,60x0.60x0,60. Inclou demolició de
fonaments, transport terres i runes a abocador autoritzat, rebliment i reposició serveis
afectats.

24,00 €

UT Demolició i reposició fonaments formigó fins 0.80x0.80x1.00. Inclou demolició de
fonaments, transport terres i runes a abocador autoritzat, rebliment i reposició serveis
afectats.

44,00 €
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UT Demolició i reposició fonaments formigó fins 1.00x1.00x1.30. Inclou demolició de
fonaments, transport terres i runes a abocador autoritzat, rebliment i reposició serveis
afectats.

90,00 €

UT Formació de cata o sondatge per trobar serveis (0,80x0,80x1,00).

40,00 €

Partida: Línies elèctriques

Preu

ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 3 ½ x 25 mm2, subministrament i instal·lació a
rasa dins tub corrugat.

11,50 €

ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 4 x 16 mm2, subministrament i instal·lació a
rasa dins tub corrugat.

7,50 €

ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 4 x 10 mm2, subministrament i instal·lació a
rasa dins tub corrugat.

5,50 €

ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 4 x 6 mm2, subministrament i instal·lació a
rasa dins tub corrugat.

4,20 €

ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 2 x 2,5 mm2, subministrament i instal·lació a
rasa dins tub corrugat.

2,10 €

ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 1 x 16 mm2, subministrament i instal·lació a
rasa dins tub corrugat.

3,60 €

ML Conductor de coure nu, secció 1 x 35 mm2, subministrament i instal·lació a rasa.

4,20 €

ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 3 ½ x 25 mm2, subministrament i instal·lació
aèria.

10,20 €

ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 4 x 16 mm2, subministrament i instal·lació
aèria.

7,00 €

ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 4 x 10 mm2, subministrament i instal·lació
aèria.

5,00 €

ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 4 x 6 mm2, subministrament i instal·lació
aèria.

3,80 €

Annex 1 - Plec de condicions tècniques que regirà la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions
de l’enllumenat públic de Sant Quirze del Vallès

ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 3 ½ x 25 mm2, subministrament i instal·lació
aèria, grapat a façana.

15,00 €

ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 4 x 16 mm2, subministrament i instal·lació
aèria, grapat a façana.

9,80 €

ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 4 x 10 mm2, subministrament i instal·lació
aèria, grapat a façana.

7,00 €

ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 4 x 6 mm2, subministrament i instal·lació
aèria, grapat a façana.

5,50 €

ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 4 x 4 mm2, subministrament i instal·lació
aèria, grapat a façana.

4,50 €

ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 1 x 16 mm2, subministrament i instal·lació
aèria, grapat a façana.

4,30 €

ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 1 x 6 mm2, subministrament i instal·lació
aèria, grapat a façana.

3,30 €

ML Suplement per conductors armats, subministrament i instal·lació.

5,00 €

ML Suplement per cable fiador, subministrament i instal·lació.

2,00 €

ML Tub d’acer galvanitzat, PG-36 roscat, subministrament i instal·lació a façana.

18,00 €

ML Tub d’acer galvanitzat, PG-29 roscat, subministrament i instal·lació a façana.

9,00 €

UT Tub de PVC de 3 metres, diàmetre 21 mm, per conversió aeri-soterrat,
subministrament i instal·lació a façana.

12,60 €

ML Tub rígid de PVC o polipropilè, diàmetre 140 mm, formigonat, amb unions i fil guia,
subministrament i instal·lació a rasa.

12,00 €

ML Tub corrugat de PVC, diàmetre 100 mm, doble paret, amb unions i fil guia,
subministrament i instal·lació a rasa.

3,80 €

ML Tub corrugat de PVC, diàmetre 80 mm, doble paret, amb unions i fil guia,
subministrament i instal·lació a rasa.

2,20 €
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ML Tub corrugat de PVC, diàmetre 65 mm, doble paret, amb unions i fil guia,
subministrament i instal·lació a rasa.

1,60 €

Partida: Material d’instal·lació

Preu

UT Muntatge de columna tipus “Nikolson” d’acer galvanitzat de fins a 4 metres. Inclou
l’aixecament i anivellament del suport i la col·locació i orientació de la llumenera.

210,00 €

UT Muntatge de columna d’acer galvanitzat. Inclou l’aixecament i anivellament del suport i
la col·locació i orientació de la llumenera, per alçades de fins a 4 metres.

185,00 €

UT Muntatge de columna d’acer galvanitzat. Inclou l’aixecament i anivellament del suport i
la col·locació i orientació de la llumenera, per alçades de 5 i 6 metres.

245,00 €

UT Muntatge de columna d’acer galvanitzat. Inclou l’aixecament i anivellament del suport i
la col·locació i orientació de la llumenera, per alçades de 7 i 8 metres.

330,00 €

UT Muntatge de columna d’acer galvanitzat. Inclou l’aixecament i anivellament del suport i
la col·locació i orientació de la llumenera, per alçades de 9 i 10 metres.

390,00 €

UT Suplement per bàcul.

40,00 €

UT Suplement per cada llumenera o projector en punt múltiple.

15,00 €

UT Fixació de pal de fusta fins a 7 metres d’alçada. Inclou l’obertura del forat, la col·locació
del pal, rebliment, compactat i transport a l’abocador.

142,00 €

UT Fixació de pal de fusta de 8 o més metres d’alçada Inclou l’obertura del forat, la
col·locació del pal, rebliment, compactat i transport a l’abocador.

171,00 €

UT Fixació de braç mural d’acer galvanitzat, longitud 0,5 metres. Inclou la col·locació i
orientació de la llumenera.

45,00 €

UT Fixació de braç mural d’acer galvanitzat, longitud 1,0 metres. Inclou la col·locació i
orientació de la llumenera.

54,00 €

UT Fixació de braç mural d’acer galvanitzat, longitud 1,5 metres. Inclou la col·locació i
orientació de la llumenera.

68,00 €
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UT Col·locació a façana de cadireta d’acer galvanitzat per suplementar l’alçada de la
lluminària a punts amb façana baixa.

55,00 €

UT Muntatge de telescòpic d’acer galvanitzat 4”. Inclou l’aixecament i anivellament del
suport i la col·locació i orientació de la llumenera, per alçades de 6 a 7 metres.

205,00 €

UT Suplement per muntatge de maneguet adaptador per columna d’acer galvanitzat a
diàmetres inferiors. Inclou la col·locació i orientació de la llumenera.

21,00 €

UT Muntatge de portella de registre per columnes i bàculs d’acer galvanitzat.

39,00 €

UT Muntatge de columna o bàcul, sense subministrament, fins a 4 metres.

24,00 €

UT Muntatge de columna o bàcul, sense subministrament, de 5 i 6 metres.

28,00 €

UT Muntatge de columna o bàcul, sense subministrament, de 7 i 8 metres.

32,00 €

UT Muntatge de columna o bàcul, sense subministrament, de 9 i 10 metres.

48,00 €

UT Muntatge de braç, sense subministrament.

29,00 €

UT Anclatge químic en paret.

19,00 €

UT Anclatge químic en base de columna o bàcul.

23,00 €

UT Anclatges seguretat per subjecció de llumeneres, amb cable i brides.

22,00 €

Partida: Instal·lació de llumeneres
UT Col·locació de llumenera sobre suport existent, sense subministrament, per alçades de
fins a 5 metres.

Preu

16,00 €
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UT Col·locació de llumenera sobre suport existent, sense subministrament, per alçades de
6 fins a 9 metres.

21,00 €

UT Col·locació de llumenera sobre suport existent, sense subministrament, per alçades
superiors a 9 metres.

26,00 €

UT Instal·lació elèctrica d’un punt de llum a columna o bàcul. Inclou muntatge, cablejat
interior, connexions i proves, per alçades fins a 5 metres.

48,50 €

UT Instal·lació elèctrica d’un punt de llum a columna o bàcul. Inclou muntatge, cablejat
interior, connexions i proves, per alçades de 6 a 9 metres.

61,00 €

UT Instal·lació elèctrica d’un punt de llum a columna o bàcul. Inclou muntatge, cablejat
interior, connexions i proves, per alçades de més de 9 metres.

71,50 €

UT Instal·lació elèctrica d’un punt de llum muntat a façana. Inclou muntatge, cablejat
exterior entre caixa i llumenera, connexions i proves.

56,00 €

UT Instal·lació elèctrica d’un punt de llum muntat en suport aeri fins a 7 metres. Inclou
muntatge, cablejat exterior entre caixa i llumenera, connexions i proves.

51,00 €

UT Instal·lació elèctrica d’un punt de llum muntat en suport aeri a més de 7 metres. Inclou
muntatge, cablejat exterior entre caixa i lluminera, connexions i proves.

68,00 €

UT Suplement per cada llumenera o projector en punt múltiple fins a 7 metres.

22,00 €

UT Suplement per cada llumenera o projector en punt múltiple a més de 7 metres.

32,00 €

UT Suplement per cada llumenera o projector amb doble nivell fins a 7 metres.

18,00 €

UT Suplement per cada llumenera o projector amb doble nivell a més de 7 metres.

28,00 €

UT Col·locació d’objectes penjats temporalment de l’enllumenat públic.

45,00 €
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Partida: Armaris, caixes

Preu

UT Armari Himel PL-1210, dimensions 1200x1000x300 mm, subministrament i col·locació.

725,00 €

UT Armari Himel PL-75, dimensions 750x500x300 mm, subministrament i col·locació.

375,00 €

UT Pany per armari Himel amb mecanisme de tancament.

55,00 €

UT Pany per armari Himel PL.

41,00 €

UT Pany JIS complet.

22,50 €

UT Caixa doble aïllament 540x360x205 mm, subministrament i col·locació.

78,00 €

UT Caixa protecció Sertsem (gran) amb fusibles, subministrament i col·locació.

17,00 €

UT Caixa protecció Sertsem (petita) amb fusibles, subministrament i col·locació.

15,00 €

UT Caixa derivació IP55 180x140x80, subministrament, col·locació i connexions.

13,00 €

UT Caixa derivació IP55 105x105x55, subministrament, col·locació i connexions.

11,50 €
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Partida: Varis subministrament i manteniment

Preu

UT Execució de posada a terra en punt de llum existent. Inclou la pica, brides, cables,
excavació i rebliment, i connexions.

122,00 €

UT Execució de posada a terra en nou punt de llum. Inclou la pica, brides, cables i
connexions.

28,60 €

UT Conversió de línia subterrània a aèria o posada a terra del cable de protecció de línies
aèries. Inclou tub d’acer galvanitzat PG-36 (fins alçada 3 m. sobre rasant del paviment),
segellat part superior, caixa estanca per connexions, col·locació pica i connexió al cable de
protecció de la línia aèria per l’interior del tub galvanitzat, 0,6/1 kV i 1x16 mm2, al cable de
coure nu de la xarxa subterrània, i a la part inferior del tub d’acer galvanitzat.

129,00 €

UT Connexió equipotencial de part metàl·lica accessible línies soterrades, amb la columna
a la xarxa de terres d’aquesta, inclou encastar cable de connexió.

32,00 €

UT Connexió equipotencial de part metàl·lica accessible línies aèries al punt de llum,
inclou encastar el cable de connexió.

18,00 €

UT Connexió soterrada tipus T2 derivació, unió acabada.

63,00 €

UT Connexió soterrada tipus M13, unió acabada.

53,00 €

UT Connexió soterrada tipus M11, M12 o MZ00, unió acabada.

39,00 €

Partida: Retirada instal·lacions existents

Preu

UT Retirar punt de llum a magatzem, columna o bàcul, fins a 5 metres.

24,00 €

UT Retirar punt de llum a magatzem, columna o bàcul, de 6 a 9 metres.

36,00 €

UT Retirar punt de llum a magatzem, columna o bàcul, més de 9 metres.

48,00 €

UT Retirar punt de llum a magatzem, pal de fusta.

40,00 €
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UT Retirar punt de llum a magatzem, braç a façana, amb la reparació de forats amb morter
o similar, i acabats.

34,00 €

UT Retirar cadireta a magatzem, palometa o similar a façana, amb la reparació de forats
amb morter o similar, i acabats.

47,00 €

UT Retirar instal·lació elèctrica de punt de llum a façana (cablejat, caixa connexió i equip
exterior), amb la reparació de forats amb morter o similar, i acabats.

9,00 €

UT Retirar a magatzem objectes penjats temporalment de l’enllumenat públic.

43,00 €

ML Retirar línies aèries grapades a façana, amb la reparació de forats amb morter o
similar, i acabats.

1,80 €

ML Retirar línies aèries sobre suports.

1,00 €

ML Retirar línies subterrànies en tub corrugat.

1,20 €

Partida semàfors
Subministrament, instal·lació i petit material auxiliar

Preu

Visera PC 200mm Vianants

44,87 €

Semàfor vehicles 200/200/200 complet

19,24 €

Retirada de capçal semàfor i/o braç

19,24 €

Tulipa de vianants PC300

59,53 €

Tulipa de vianants PC200

50,88 €

Visera PC 300

68,45 €

Preus unitaris de recanvis en leds

X€
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DESCOMPTES MATERIALS
Respecte el preu dels materials, excepte en els casos en els quals s’incloguin els
subministraments a la relació de partides de treballs, es considerarà el preu de venda al públic
dels diferents fabricants, incorporant el percentatge de baixa que es proposi.
A continuació s’assenyalen les partides sobre les que cal oferir les baixes (percentatges de
descomptes) que s’aplicaran sobre els PVP de les tarifes oficials vigents facilitats per
qualsevol dels fabricants del sector. En cas de no establir-se especificacions per part dels
serveis tècnics municipals, el contractista haurà de lliurar prèviament a l’Ajuntament tota la
documentació referent a característiques, conformitat amb reglamentació vigent, catàlegs del
fabricant amb PVP, etc.
PARTIDA

BAIXA

M1

Línies elèctriques

X,00 %

M2

Material d’instal·lació: suports, columnes, etc.

X,00 %

M3

Material d’il·luminació exterior: llumeneres, projectors, etc.

X,00 %

M4

Armaris i caixes

X,00 %

M5

Làmpades

X,00 %

M6

Interruptors automàtics i diferencials

X,00 %

M7

Elements semàfors

X,00 %

M8

Petit material

X,00 %
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ANNEX 1
PREUS UNITARIS
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