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1

F21NU010

m2

Fresatge mecànic de paviments per cm de gruix, per a capes de rodament, en superfícies
inferiors a 500 m2, en gruixos de 5 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i
entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja
(UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

1,02

€

€

P-16

F21NW200

u

Increment en dissabtes, festius i nocturns per equip complert de fresat, quan s'executin
conjuntament treballs d'aglomerat en la mateixa jornada (en sanejos i/o rodament)
(CINC-CENTS EUROS)

500,00

€

16,34

€

P-17

F21PV002

m

Demolició de vorada de qualsevol tipologia, col·locada sobre formigó, inclosa base de formió,
amb mitjans mecànics o manuals
(CINC EUROS)

5,00

€

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

8,79

€

P-18

F21PV102

m

Demolició de rigola de formigó o llambordes de pedra natural o artificial col·locada sobre
base de formigó, inclosa la base de formigó, amb mitjants mecànics o manuals
(SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

7,18

€

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries
(TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

3,30

€
P-19

F21PV112

m

Demolició conjunta de vorada de qualsevol tipologia i rigola, col·locades sobre base de
formigó, inclosa base formigó, amb mitjants mecànics o manuals
(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

9,57

€

P-20

F21PV200

m2

Demolició de guals de vianants i vehicles de qualsevol tipologia col·locats sobre formigó, de
10 a 15cm de gruix i 1,6m amplària, com a màxim, amb mitjans mecànics o manuals i
càrrega a maquinària
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

12,53

€

P-21

F21PV210

u

Demolició d'escossell format de qualsevol forma o tipus, col·locada sobre formigó, amb
mitjans mecànics o manuals
(DINOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

19,12

€

P-22

F21QUV10

u

Retirada de mòdul de sustentació de bicicletes
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

24,99

€

P-23

F21QV010

u

Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, guia contenidor
escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc),
càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la
DF
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

4,65

€

P-24

F21QV020

u

Desmuntatge i posterior muntatge d'estació de bicing, inclos tots els treballs d'obra civil
necessaris, materials, cablejat elèctric de l'estació, presa de terra, connexions, certificats,
remats d'aglomerat necessaris, abalisament, posta en marxa i funcionament; càrrega a camió
i transport dels elements a magatzem o on especifiqui DF. Tot inclos, elements de
senyalització i balisament inclosos.
(SIS MIL EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

6.000,42

€

P-25

F21QV030

u

Desmuntatge d'armari exterior en planxa d'acer galvanitzat en calent i pintat o de polièster
reforçat amb fibra de vidre, per allotjament d'un regulador i/o d'un sai i/o escomessa elèctrica,
incloent paramenta i accessoris necessaris pel seu correcte funcionament i sistema de
tancament. segons especificacions ajuntament. Inclou enderroc fonamentació, càrrega,
transport a abocador i cànon d'abocament
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

451,52

€

P-26

F21X0001

u

Retirada paviment de protecció existent en escocell. Inclou mà d'obra, materials, medis
auxiliars i totes les feines auxiliars per a l'execució dels treballs. Inclou càrrega, transport a
abocador i gestió de residus dels materials sobrants. Inclós reblert amb terra de l'escocell, si
s'escau, tot segons indicacions de la DF i prescripcions de Parcs i Jardins.
(VINT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

20,23

€

F214U030

m3

Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o
manuals, inclosa càrrega de residus sobre camió
(VINT-I-DOS EUROS)

22,00

€

P-2

F214V010

m3

Enderroc amb martells trencadors d'obres de fàbrica de totxo massís, toxana, blocs de
formigó i maçoneria, en parets i fonaments, inclosa la recollida de runes al lloc de càrrega
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

56,34

P-3

F21B3001

m

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, transport a
abocador i cànon d'abocament
(SETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-4

F21B1V12

m2

P-5

F21B2V20

u

P-6

F21B2V21

m2

Retirada de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat
(VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

8,35

€

P-7

F21B2V60

u

Retirada mènsula d'acer galvanitzat per a subjecció de senyal a columna de suport de
semàfors o d'altres
(TRES EUROS)

3,00

€

P-8

F21B2V70

u

Arrencada de pals rectangulars de 80x40x3 mm i 100x50x3 mm, de pals cilíndrics de 60 mm
de diàmetre i 4 mm de gruix, i 80 mm i 4 mm de pal rectangular de 80x40x2 mm i dos braços
de 60 cm inclòs reposició del paviment afectat
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

12,50

€

Arrancada de suport de senyalització informativa urbana de 2500x2500 mm, inclós demolició
fonamentació, càrrega i transport, cànon d'abocament i reposició de paviment existent
(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

153,79

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió. Inclou retirada de reixa i transport a magatzem, abocador o lloc on
indiqui la DF
(SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

7,80

P-10

F21B2V79

F21DQU02

u

u

2

P-15

P-1

P-9

Pàg.:

€

€

P-11

F21KN010

m3

Demolició de paviment de formigó, de qualsevol gruix, i de més de 2 m d'amplària, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora
(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

31,75

€

P-12

F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó, de qualsevol amplària,
sense afectar la base amb martell picador
(CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

5,39

€

P-13

F21L4JB3

m2

Demolició de paviment de qualsevol tipologia col·locat sobre formigó inclosa demolició de
base de formigó amb martell picador
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

6,58

€

P-14

F21N4XN2

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

5,22

€
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3

P-27

F21Y0001

m

Retirada i/o recol·locació de barrera de formigó, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,
amb el desmuntatge inclòs. Inclou transport a magatzem municipal o lloc on indiqui la DF.
(DISSET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

17,82

€

P-28

F221U112

m3

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

2,87

€

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb mitjans mecànics o manuals i amb les terres deixades a la vora
(ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

11,92

P-29

P-30

P-31

P-32

P-33

P-34

F2225232

F227T00F

F245U105

F2R540H0

F2RA71H0

F2RA73G0

m3

m2

m3

m3

m3

m3

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

1,36

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

13,49

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat
(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

15,43

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

9,08

Deposició controlada a dipòsit autoritzat 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)
(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

21,50

P-36

F9312V1J

m3

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

25,79

€

P-37

F936V005

m3

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat
(VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

81,70

€

Subministrament de pedra granítica, recta, serrada mecanicament i flamejada, per a vorada,
de 20x24 cm
(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

42,91

Subministrament de pedra granítica, corba, deixada de serra i flamejada, per a vorada, de
20x24 cm
(NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

96,26

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2
de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base deformigó HM-20/P/40/I i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

25,35

P-40

F965U2D9

m

€

P-42

F96AV010

m

Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I. Tot
inclòs completament acabat
(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

37,71

€

P-43

F96YV010

m

Col·locació de vorada recta sobre fonaments de formigó
(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

12,83

€

P-44

F96YV015

m

Col·locació de vorada corba sobre fonaments de formigó
(DINOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

19,18

€

P-45

F971VG11

m3

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

88,58

€

P-46

F974V005

m

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:4
(ONZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

11,73

€

P-47

F974V008

m

Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

11,86

€

P-48

F974W020

m

Increment per utilització de morter especial de resistència i fraguat ràpid en peces de rigola
de 30x30cm, amb una quantia de18 kg/m
(QUINZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

15,16

€

P-49

F981V0A0

u

Capçalera de gual de 40 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat
(CENT VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

121,94

€

P-50

F981V0A4

u

Capçalera de gual de 60 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat
(DOS-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

202,82

€

P-51

F981V0A8

u

Capçalera de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment
acabat
(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

247,07

€

P-52

F981V0AA

u

Capçalera de gual de 120 cm amb corba o inclinat aplantillat, inclosa base de formigó HM-20
de 20 cm gruix. Totalment acabat
(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

270,99

€

P-53

F981V0B0

m

Paviment inclinat de gual de 40 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix.
Totalment acabat.
(CENT NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

109,30

€

P-54

F981V0B4

m

Paviment inclinat de gual de 60 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix.
Totalment acabat.
(CENT SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

160,59

€

€

€

m

35,08

€

73,77

F961V020

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció la mateixa que l'existent al
parterre, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter
(TRENTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió
(SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-39

m

€

m3

m

F965V1D9

€

F31521B1

F961V010

4

P-41

€

P-35

P-38

Pàg.:

€

€

€
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Pàg.:

6

P-55

F981V0B8

m

Paviment inclinat de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix.
Totalment acabat.
(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

234,65

€

P-67

F9E1V130

m2

Paviment de panot ratllat gris o color 20x20x4 model pas de vianants, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment
(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

40,99

€

P-56

F981V0BB

m

Paviment inclinat de gual de 120 cm amb corba o inclinat aplantillat, inclosa base de formigó
HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat
(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

280,75

€

P-68

F9F1V120

m2

Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, sobre llit de formigó, amb rebliment de junts amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de
ciment pòrtland
(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

43,15

€

P-57

F991N220

u

Escossell de planxa d'acer galvanitzat o corten, segons model existent a l'àmbit d'actuació,
de mides iguals o inferiors a 140x140x20 cm de 10 mm de gruix, fonament i anellat de
formigó HM-20/P/10/I
(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

176,77

€
P-69

F9F5V001

m2

Paviment de peces prefabricades de formigó de 30x30 cm i 5 cm de gruix, col·locats amb
morter de M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment
pòrtland
(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

43,78

€

Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 100x20x7
cm, d'un cantell bisellat, rejuntades amb morter 1:4 (m-8), elaborat a l'obra i base de formigó
HM-20/P/10/I
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

59,81

P-70

F9F5V020

m2

Paviment de peces prefabricades de formigó de 50x50 cm i 7 cm de gruix, de les mateixes
característiques que l'existent, col·locats amb morter de M15 (15 N/mm2) amb rebliment de
junts amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland
(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

47,44

€

Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de
110x20x10 cm, d'un cantell bisellat, rejuntades amb morter 1:4 (m-8), elaborat a l'obra i base
de formigó HM-20/P/10/I
(NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

97,71

P-71

F9F5V050

m2

Paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de qualsevol
color, llis o estriat, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a
definir per DF
(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

45,91

€

Escocell de 130x130 cm, amb 4 peces de pedra granítica nacional de 110x20x25, recta,
serrada mecanicament i flamejada, rejuntades amb morter 1:4 (m-8), elaborat a l'obra i base
de formigó HM-20/P/10/I
(TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

347,81

P-72

F9F5V100

m2

Paviment de peces prefabricades de formigó de 100x40 cm i 7 cm de gruix, de qualsevol
color, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per
DF
(SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

67,22

€

Encintat de 30 cm d'amplària amb peces de pedra granítica nacional amb una cara
flamejada, de 60x30 cm i 8 cm de gruix, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada. Inclou
pp. de peces corbes
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

28,88

P-73

F9HV601

dia

Equip d'estesa de mescla bituminosa
(DOS MIL CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

2.165,91

€

P-74

F9HW500

t

1,52

€

Encintat de 40 cm d'amplària amb peces de pedra granítica nacional amb una cara
flamejada, de 100x40 cm i 8 cm de gruix, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada. Inclou
pp. de peces corbes
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

58,39

Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent que per
necessitats administratives es faci en treballs nocturns, dissabtes o festius
(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-75

F9H1V100

t

54,16

€

Encintat de 60 cm d'amplària amb peces de pedra granítica nacional amb una cara
flamejada, de 80x60 cm i 8 cm de gruix, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada. Inclou
pp. de peces corbes
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

58,19

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus AC 32 base 50/70 G, AC
32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, (G-20/25), amb granulat per a
base i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 10% de reciclat de mescla bituminosa.
Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-76

F9H1V120

t

58,19

€

Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locat i
rejuntat amb morter de ciment 1:6
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

54,08

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC
22 surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla
bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-77

F9H1V130

t

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC
16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a
rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla
bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

59,76

€

P-78

F9H3V190

t

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 8A PMB 45/80-65,
BBTM 11A PMB 45/80-65 (F-8/10), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de
penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2 % de reciclat
de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall
(SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

71,44

€

P-58

P-59

P-60

P-61

P-62

P-63

P-64

F991V020

F991V030

F991VN10

F9B4N001

F9B4N003

F9B4N004

F9DLM860

u

u

u

m

m

m

m2

€

€

€

€

€

€

€

P-65

F9E1NOU

m2

Paviment per encaminador a base de resines (punts o estriat)
(SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

72,61

€

P-66

F9E1V020

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland
(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

33,29

€

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
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P-79

F9HYV030

t

Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres amb baix rendiment de mateiral col·locat
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

17,67

€

P-90

FB15A181

m

Subministrament i col·locació de barana model ´´Barcelona: Tipus II´´, segons fitxes
d'elements urbans.Tot inclós, completament muntada i acabada.
(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

132,99

€

P-80

F9HYV200

dia

Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig
marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan
per necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius
(NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

947,50

€

P-91

FBAUV15

u

Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura
acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

3,61

€

FBA1UV00

m

0,08

t

Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent situada a l'obra
amb transport que necessàriament s'ha de fer amb camió de càrrega inferior a 20 t
(QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

4,90

€

Pre-marcatge
(ZERO EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€

F9HZW300

P-92

P-81

P-93

FBA1UVA1

m

Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs,
amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)
(amidament: m realment pintat)
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

0,27

€

P-94

FBA1UVA2

m

Pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació
mínima de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)
(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

0,33

€

P-95

FBA1UVA4

m

Pintat de línia discontínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb
pintura acrílica amb una dosificació mínima de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)
(amidament: m realment pintat)
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

0,51

€

P-96

FBA1UVA5

m

Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril
reservat a bicicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de
72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)
(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

0,22

€

P-97

FBA1UVA6

m

Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica
amb una dosificació mínima amb una dosificació de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

0,27

€

P-98

FBA1UVA8

m

Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura
acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 216 g/m (dosificació mínima 720
g/m2)
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

0,44

€

P-99

FBA1UVD1

m

Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs,
amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de
160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)
(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

0,75

€

P-100 FBA1UVD2

m

Pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb
aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600
g/m2) (amidament: m realment pintat)
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

0,85

€

P-101 FBA1UVD4

m

Pintat de línia discontínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb
pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 480
g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)
(UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

1,05

€

P-102 FBA1UVD5

m

Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril
reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una
dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)
(ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

0,70

€

P-82

F9HZW600

dia

Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessitats
administratives es faci en treballs nocturns, dissabtes o festius
(SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

625,00

€

P-83

F9J1V015

m2

Reg d´adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3 ADH o C60B4 ADH
(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2, neteja del ferm inclosa
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

0,41

€

P-84

F9J1V025

m2

Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb
polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER (ECR2d-m), amb una dotació d'1 kg/m2, neteja
del ferm inclosa
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

0,69

€

P-85

F9V10001

u

Reblert d'escocell per accessibilitat de les parades BUS segons indocacions de Parcs i
Jardins. Inclou: excavació i anivellació de terres existents en el escocell per unificar
profunditat no inferior a 8cm, càrrega, transport a abocador i gestió de residus de les terres
excavades, subministrament i col·locació de malla geotèxtil al fons de l'escocell i
subministrament i aplicació amb mitjans manuals de capa esmorteidora per a paviment
continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes en zona de jocs
infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada amb SBR, de 70 mm gruix, amb
estructura drenantUNE-EN 1401-1 i capa d'acabat per a paviment continu de cautxú reciclat
realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma
UNE-EN 1177, realitazada amb EPDM, de 10 mm gruix, de qualsevol color, amb estructura
drenant, superfície llisa i antilliscant. Neteja i el·liminació de totes les restes resultants de
l'execució del paviment.
(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

245,65

€

P-86

F9V1PC01

u

Reblert d'escocell amb LLAMBORDINS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, articulats
mitjançant armat i de mida 77x77x6 cm. Inclou l'estudi preliminar de l'escocell, la preparació
de l'escocell, incloent retirada vegetació i possibles tancaments existents, i el
subministrament i col·locació de la peça per deixar l'escocell completament acabat.
(DOS-CENTS DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

202,08

€

P-87

F9WHU010

m2

Reparació puntual de més de 5 m2 de superfície, mitjançant equip de reparacions
programades, fins a 10 cm gruix de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, estès en
diferents capes, inclòs requadrat
(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

50,35

€

P-88

F9WHU070

m2

Reparació puntual de paviment de color, mitjançant equip de reparacions programades, fins
a 10 cm de gruix, de paviment asfàltic de color, inclòs requadrat
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

69,99

€

P-89

F9Z1V010

m

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant
(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

2,46

€
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m

m

u
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Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble
component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació
mínima 1600 g/m2)
(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

0,80

Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble
component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m (dosificació
mínima 1600 g/m2)
(UN EUROS)

1,00

Coeficient de majoració del preu PEM de metre lineal de pintura acrílica per utilització de
pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec Prescripcions Facultatives
(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

1,10

Pintat de catifa negra, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina, amb una
dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos,
amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim
de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge. (amidament: m2 realment
pintat)
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

8,50

P-113 FBA3UV10

m2

Pintat de zona exclosa al tràfic (illeta), amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de
900 gr/m², amb el premarcatge inclòs (amidament: m2 realment pintat)
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

4,45

€

P-114 FBA3UV30

u

Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900
g/m2 i amb el premarcatge inclòs
(TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

3,85

€

P-115 FBA3UV45

u

Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica amb una
dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos,
amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim
de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge
(TRETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

13,19

€

P-116 FBA3UV50

u

Pintat de símbol de Cediu el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una
dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs
(VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

8,24

€

P-117 FBA3UW10

m2

Pintat de superficies especifiques, zones 30, símbols, pictogrames i logos, amb pintura de
doble component de qualsevol color amb aplicació manual, amb una dosificació mínima de
2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de
300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la
norma NLT-175. Inclou el premarcatge.(amidament: m2 realment pintat)
(VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

8,35

€

P-118 FBA3UX11

m2

Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura de doble
component groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 , amb
el premarcatge inclós (amidament: m2 realment pintat)
(CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

5,28

€

P-119 FBA3UX30

u

Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb
aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules
de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el
premarcatge.
(CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

5,05

€

P-120 FBA3UX40

u

Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol
color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de
partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175.
Inclou el premarcatge.
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

3,62

€

P-121 FBA3UX41

u

Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol
color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de
partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175.
Inclou el premarcatge.
(CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

5,83

€

P-122 FBA3UX42

u

Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol
color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de
partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175.
Inclou el premarcatge.
(VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

8,04

€

€

€

€

m2

Pintat de catifa verda, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina, amb una
dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos,
amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim
de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge. (amidament: m2 realment
pintat)
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

8,50

€

P-108 FBA2UVD1

m

Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació manual i
amb una dosificació mínima de 1120 gr/m i amb addició de partícules de vidre de cantells
angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament
a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge.(dosificació
mínima 2800 g/m2) (amidament: m2 realment pintat)
(TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

3,84

€

P-109 FBA2UVD3

m2

Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb
pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800
g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300
g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma
UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.(amidament: m2 realment pintat)
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

8,45

€

P-110 FBA2UVD5

m

Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en
màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de
cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de
lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge.
(dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

4,34

€

P-111 FBA2UVD6

m2

Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de
doble component amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb
addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN
1436. Inclou el premarcatge.(amidament: m2 realment pintat)
(VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

8,40

€

P-112 FBA2UVD8

m

Pintat de faixa discontínua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants,
amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació
mínima de 400 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una
dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60
SRT segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge.(dosificació mínima 1600 g/m2)

3,24

€

10

(amidament: m realment pintat)
(TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€

P-107 FBA2NOU2
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Pintat de símbol de Cediu el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura de doble component de
qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb
addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175.
Inclou el premarcatge
(NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

9,89

€

P-124 FBA3UX53

u

Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura de doble component de qualsevol
color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de
partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175.
Inclou el premarcatge.
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

4,75

€

P-125 FBABUE85

u

Pintat de delimitació de contenidors en xamfrà tipus Eixample, tipus E-85b segons el manual
de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2,
contenidors, zebrat, triangles i línia groga i premarcatge inclós
(SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

76,94

€

P-126 FBABUV11

u

Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament
en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una
dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós
(SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

6,70

€

P-127 FBABUV12

u

Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament
en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una
dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

8,41

€

P-128 FBABUV13

u

Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega
o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura
acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

54,95

€

P-129 FBABUV15

u

Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura
acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós
(DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

2,75

€

P-130 FBABUV16

u

Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma
normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el
premarcatge inclós
(SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

16,49

€

Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una
dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós
(DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

2,75

Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb
una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclós
(DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

2,97

Pintat de delimitació de zona en xamfrà tipus Eixample, tipus F-43a/b/c segons el manual de
senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2,
contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles i premarcatge inclós
(SETANTA-VUIT EUROS)

78,00

Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb quatre perns d'ancoratge
(DISSET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

17,30

P-131 FBABUV17

P-132 FBABUV18

P-133 FBABUV1B

P-134 FBAYUV01

u

u

u

u

12

P-135 FBAYUV02

u

Col·locació de separador de carril BICI model BCN2 amb tres perns d'ancoratge
(DOTZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

12,98

€

P-136 FBAYUV44

u

Col.locació o retirada de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de fins 0,5 m2 de superfície i
soldada amb el paviment asfàltic mitjançant bufador
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

13,88

€

P-137 FBAZUX40

u

Subministrament de peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1 per a la segregació de
carrils bici, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i de 11 cm
d'alçària, de 5,2 kg de pes, quatre perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars
(tacs químics, volanderes,...).
(TRENTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

30,33

€

P-138 FBAZUX41

u

Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 per a la segregació de
carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm
d'alçària, de 9 kg de pes, inclòs tres perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements
auxiliars (tacs químics, volanderes,...).
(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

35,21

€

P-139 FBAZVX52

u

Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes
de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, circular de 40 cm de
diàmetre
(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

46,80

€

P-140 FBB1UVA0

u

Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P triangular de
700 mm de costat. Nivell de reflectància E.G. Nivell I
(VINT-I-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

25,14

€

P-141 FBB1UVB0

u

Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de
prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre. Nivell de reflectància E.G. Nivell I
(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

29,67

€

P-142 FBB1UVB5

u

Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de
prohibició i obligació, de 400 mm de diàmetre, reflexiva H-I, nivell ll
(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

29,67

€

P-143 FBB1UVC0

u

Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de
prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre. Nivell de reflectància E.G. Nivell I
(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

29,67

€

P-144 FBB1UVD0

u

Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de 1100x700 mm de zona de
càrrega/descàrrega amb horari controlat mitjançant disc
(SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

76,93

€

P-145 FBB1UVZ0

u

Increment de preu per senyal tipus R, S i P de 600 mm de diàmetre, o de 600 x 600 mm o
triangular de 900 mm de costat, per augment de reflectància de E.G. Nivell I a H.I. Nivell II
(VUIT EUROS)

8,00

€

P-146 FBB1UVZ1

u

Increment de preu per senyal tipus R i S de 900 mm de diàmetre o 900 x 900 mm de costat
per augment de reflectància de E.G. Nivell I a H.I. Nivell II
(SETZE EUROS)

16,00

€

P-147 FBB2UV11

u

Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de 900x600 mm
(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

47,96

€

€

€

€

€

Pàg.:
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P-148 FBB2UVA0

u

Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S de
600x600 mm. Nivell de reflectància E.G. Nivell I
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

29,79

€

P-149 FBB2UVA1

u

Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S de
900x600 mm. Nivell de reflectància E.G. Nivell I
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

52,76

€

Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S de
900x900 mm per a carril BUS-TAXI. Nivell de reflectància E.G. Nivell I
(SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

76,93

P-150 FBB2UVA3

u

u

Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril BUS-TAXI tipus
B-3a, B-3b segons el manual de senyalització de BCN. Nivell de reflectància E.G. Nivell I
(CENT TRETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

113,20

€

P-152 FBB2UVB1

u

Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril BUS Multiús tipus
B-4a, B-4b segons el manual de senyalització de BCN. Nivell de reflectància E.G. Nivell I
(CENT VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

121,66

€

14

P-162 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries
(TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

3,30

€

P-163 FBBYUV20

m2

Muntatge de cartells en plafons d'alumini extrussionat o lamel·les d'acer galvanitzat
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

4,62

€

P-164 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització excepcional, inclòs fleix i material
de col·locació
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

6,59

€

P-165 FBBYUV60

u

Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: 80x40-2mm; 100x50-3mm;
D60-4mm; 80x40-2mm i braç de 60 cm, amb excavació mitjançant màquina perforadora de
D80-120,, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5
minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del
forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessàri
(QUINZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

15,38

€

P-166 FBBZUV23

m

Pal d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm amb cargols per a subjectar la senyal
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

13,42

€

€

P-151 FBB2UVB0

Pàg.:

P-153 FBB2VVA0

u

Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S de
400x400 mm. Nivell de reflectància E.G. Nivell I
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

28,08

€

P-167 FBBZUV30

m

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols
per a subjectar la senyal
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

10,57

€

P-154 FBB3UVA2

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 120 mm d'alçària i
600 mm d'amplària
(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

22,73

€

P-168 FBBZUV41

u

Mènsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de semàfors o similars, amb
cargols per a subjectar la senyal
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

14,74

€

P-155 FBB3UVA3

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i
300 mm d'amplària
(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

27,23

€

P-169 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa
(SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

6,37

€

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i
450 mm d'amplària
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

28,80

P-170 FBC1UV21

u

28,82

€

Subministrament de fitó de plàstic reflexiu H.I. Nivell II de 75 cm d'alçària, flexible
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€

P-156 FBB3UVA4

P-171 FBCYUV20

u

9,23

€

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 250 mm d'alçària i
500 mm d'amplària
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

31,22

Col·locació de fitó de plàstic reflexiu de 75/50 cm d'alçària, fixat al paviment
(NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-172 FBFYUV31

u

123,10

€

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 300 mm d'alçària i
450 mm d'amplària
(TRENTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)

30,01

Col·locació de suport de 110 a 120 mm de diàmetre, de 6 m d'alçària amb corredera
telescòpica de 75 a 100 mm, inclou l'excavació, fonamentació, ancoratge (platina i espàrrecs
galvanitzats) i la reposició de paviment existent
(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-173 FBFZUV10

u

Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m
d'alçària, de 100 a 120 mm de diàmetre, de 4 a 8 mm de gruix i un tub de 60 a 80 mm de
corredera amb una longitud que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb
pintura pols de poliester o anoditzat, incloses brides d'ancoratge de fosa i accessoris
(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

233,85

€

P-174 FBFZUV62

u

Brides d'alumini pintades o anoditzades de 110 a 120 mm amb cargols d'acer inoxidable
(DOTZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

12,97

€

P-175 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de senyalització horitzontal
especificats
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

48,07

€

P-157 FBB3UVA6

P-158 FBB3UVA7

u

u

€

€

P-159 FBB3UVB1

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i
500 mm d'amplària
(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

29,96

€

P-160 FBB3UVC0

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm
d'amplària i 600 mm de llargària
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

31,22

€

P-161 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb texte divers col·locat en
plaques de senyalització excepcional
(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

1,65

€
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P-176 FBZBUV80

h

Fregadora autopropulsada, per a la neteja de marques vials mitjançant raspalls cilíndrics de
contragir i l'acció química de l'aigua amb detergent, inclòs transport a punts d'actuació i
operaris, inclòs aigua
(CENT CATORZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

114,97

€

P-177 FD1ZV024

u

Connexió complerta entre claveguera existent i nova xarxa, amb interceptació de la xarxa
existent, incloent la totalitat de l'obra civil necessària i obturacions de xarxa o embornals
existents necessaris.
(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

175,74

€

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I
(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

135,01

Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres
diagonals amb un sol nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la
norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model
BARCELONA 1
(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

176,55

P-178 FD5J529V

P-179 FD5ZV010

u

u

m

Canalització, per escomesa e-bicing, semàfors o enllumenat, en vorera formada per dos tubs
corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 40x25 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou enderroc de paviment existent,
excavació en rasa, estesa de tubulars, formigonat, reblert amb sorra, conductor de coure nu
de 35mm2, malla d'avis de polietilè i reposició del paviment, càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador dels residus generats.
(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

82,89

€

P-187 FDG5REG1

u

Obra civil fonament de formigó prefabricat per a armari regulador amb dosificació de 250
kg/m3 i encofrat cara vista de dimensions 53 x 32,5 x 35 cm. amb un encastament de 15 cm.
i dos forats de 110 mm. de diàmetre. totalment executat.
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

88,14

€

P-188 FDG5SEM1

u

Fonamentació per a columna de semàfor de 40x40x50 cm amb formigó HM-25/P/20/I. Inclou
enderroc de paviment existent, excavació, perns d'ancoratge segons plantilla, formigonat i
reposició del paviment, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador dels residus generats.

56,73

€

€

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

m

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de 400 mm de diàmetre
nominal i rigidesa anular SN 4 (4 kN/m2) segons norma UNE-EN 1401-1
(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

50,39

€

P-181 FDDZNOU1

u

Adeqüació de pou existent a nova cota. Inclou treballs de retirada de marc i tapa, enderroc
d'anell o paret de pou a nova cota i refer la paret, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4, retirada de graons de polipropilè, nou bastiment
circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Tot inclòs
per deixar el pou existent a cota de calçada

472,88

€

P-189 FDK282C9

u

Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
(VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

86,86

€

P-190 FDK282G9

u

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x80 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
(CENT TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

130,59

€

P-191 FDKZH9C4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

62,42

€

P-192 FDKZHJB4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
(CENT CATORZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

114,91

€

P-193 FG1AC030

u

Armari per subministrament elèctric i potència a contractar fins a 14,49kW monofàsic amb
capacitat de fins a dos sortides monofàsiques per estació eBicing 9,2kW , fins a dos sortides
monofàsicques per bicing existent 1,3kW i dos sortides monofàsiques per regulador
semafòric 1,8kW i 3,4kW. Fabricat amb planxa d’acer inoxidable segons norma AISI-304 de
2mm. de gruix amb doble cara en format vertical forma tipo monolit similar al mobiliari
existent a la via pública per enllumenat. Equipat amb dos portes reversibles independents
plegades sobre el seu perímetre per a major rigidesa, amb espàrrecs roscats M4 per a
connexions del conductor de terra per abonat i Companyia. Panys de triple acció i
antivandàlics. Color gris-negre RAL 7021 RGHS 12340. Procès especial antigraffiti amb capa
d’imprimació ´´wasch-primer´´, esmalt sintètic, imprimació SL 100 per metall i SL 600 BRILLO
pser neteja senzilla i i assecat especial al forn. Marcat CE amb assaig i certificat de conjunt
grau de protecció IP65 IK10. Superficie ocupació via pública màxim 0,2705m2 i alçada
máxima 2,07m. Armelles de transport, sócol empotrable en acer inoxidable i bancada en acer
inoxidable pulit 300mm alçada. Fixació a base amb mínim cargol M16. Certificació
corresponent a les normes d'aplicació. Amb la seguent composició i característiques:

5.768,93

€

(QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
u

Adeqüació de pericó de serveis a nova cota. Inclou càrrega, transport a abocador i cànon
d'abocament de materials resultants

97,27

€

(NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
P-183 FDG54578

u

Fonamentació per a bàcul de semàfor de 100x100x100 cm amb formigó HM-25/P/20/I. Inclou
enderroc de paviment existent, excavació, perns d'ancoratge segons plantilla, formigonat i
reposició del paviment, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador dels residus generats.
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P-186 FDG5RAVO

€

P-180 FD7FNOU2

P-182 FDDZNOU2

Pàg.:

157,40

€

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
P-184 FDG5RABT

m

Canalització per BT, en vorera formada per dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x25 cm amb formigó
HM-20/P/20/I. Inclou enderroc de paviment existent, excavació en rasa, estesa de tubulars,
formigonat, reblert amb sorra, malla d'avis de polietilè i reposició del paviment, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador dels residus
generats.
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

94,23

€

P-185 FDG5RACA

m

Canalització, per escomesa e-bicing, semàfors o enllumenat, en calçada formada per quatre
tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x100 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclou enderroc de paviment
existent, excavació en rasa, estesa de tubulars, formigonat, conductor de coure nu de
35mm2, malla d'avis de polietilè, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador dels residus generats.
(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

141,44

€

- MÒDUL DE COMPANYIA: Per escomesa 3x400/230V o 3x230/127V amb equip de mesura
directa fins a 14,49kW monofàsic 63A. Inclou Caixa de protecció i messura (CPM) única per l'
alimentació dels serveis eBICING i/o altres, fusibles, espai per comptador, espai per mòdem i
caixa de seccionament 400A segons GE CNL003 amb sortida a la CPM. Segons normes de
la companyia subministradora.
- MÒDUL ABONAT: Conjunt de caixes doble aïllament i accesoris. Inclou els elements de
protecció elèctrica contra sobretensions permanents i transitòries tipus II. Fins a dos sortides
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amb protecció magnetotèrmica i diferencial monofàsica per fins a dos estacions eBICING
9,2kW (2x20A). Fins a dos sortides amb protecció magnetotèrmica i diferencial monofàsica
per fins a dos estacions bicing existents 2,6kW (2x6A). Dos sortides amb protecció
magnetotèrmica i diferencial monofàsica per reguladors semafòrics 1,8kW-3,4kW(10A).
Enllumenat i endoll schuko interior protegit. Sortida a PG's i bornes mínim cablejat 25mm2.
- QUALITAT: Fabricat amb sistema d’assegurament de la qualitat i traçabilitat segons
UNE-EN ISO 9001:2008, marcatge CE, i normes i directives generals d’aplicació 93/68/CE,
89/336/CE, EN61439-1, EN61439-5, EN60529, EN50102, EN10088-1,EN1008-2,
EN10088-3, 2006/95/CE, 2004/108/CE, IEC61010-1:2010,
IEC61000-6-4:2011 i
IEC61000-6-2:2005. Reglament electrotècnic per a baixa tensió (Reial Decret 842/2002).
Normes específiques de Catalunya, conforme al mobiliari i paissatge urbà de l’Ajuntament de
Barcelona i Barcelona de Serveis Municipals,S.A.
(CINC MIL SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
P-194 FG31NOU1

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb aïllament de polietilè reticulat, armadura de fleix d'acer
i coberta del cable de PVC, col·locat en tub
(VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-195 FG380907

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-196 FHM1XX01

u

P-197 FHM1XX02

u

8,77

P-202 FQ1160002

u

Col·locació de qualsevol tipologia de banc recuperat de l'obra. Inclou transport fins lloc de
nova col·locació, tractaments per deixar el banc en perfecte estat segons indicacions de DF i
Ajuntament de Barcelona i ancoratges.
(VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

87,29

€

P-203 FQ21BC61

u

Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques. inclou l'acabat final de tot
l'element pintat al forn amb pintura de polièster negre forja.
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

74,81

€

P-204 FQ21BNOU

u

Col·locació de paperera recuperada de l'obra, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou
l'acabat final de tot l'element pintat al forn amb pintura de polièster negre forja.
(SETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

16,39

€

P-205 FQ441F81

u

Subministrament de fitons de color vermell de polimers flexibles recuperables amb dos tires
de reflexiu nivell 3 de reflexivitat DG, per abalisament de carrils bici
(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

149,03

€

10,59

€

P-206 FQ4Y0101

u

Col·locació de fitons de polimers
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

28,65

€

Treballs de retirada i posterior recol·locació de fanal existent, de qualsevol tipus, a nou
emplaçament determinat pels serveis municipals. incloent columna o bácul, col·locada sobre
dau de formigó, i la lluminària corresponent. incloent treballs de desconnexió de la xarxa,
fonamentació, placa de presa de terra de 500x500x3 mm, material elèctric per connexionat
de terra i treballs de reconnexionat a la xarxa. inclou tots els estudis neccesaris i totes les
feines d'obra civil i d'instal·lacions necessàries.
(SIS-CENTS VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

680,85

€

P-207 FQBAAC22

u

Protecció del tronc d'arbre de qualsevol diàmetre format per taulons de fusta tractada fins a
2m sobre proteccions de poliestirè de 10x10x5, lligats amb filferro de lligar de 1,3mm.
(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

42,30

€

P-208 FQPYUV13

u

Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes inclòs base de sustentació, demolició,
reposició i ajustat de la vorera, paviment normal
(TRENTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

30,78

€

Treballs de retirada i posterior recol·locació de semàfor (o punt de llum provisional), de
qualsevol tipus, a nou emplaçament determinat pels serveis municipals. incloent columna o
bàcul, col·locada sobre corresponent dau de formigó (provisional aeri o definitiu soterrat), i
capçals corresponents. Incloent treballs de desconnexió de la xarxa, fonamentació, i treballs
de reconnexionat a la xarxa i programació necessària. inclou tots els estudis neccesaris i
totes les feines d'obra civil i d'instal·lacions necessàries. Inclou semàfor provisional fins a
poder realitzar la recol·locació.
(CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

563,23

P-209 FQPYUV14

u

Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes recuperat de l'obra, inclòs base de
sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, paviment especial
(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

46,16

€

P-210 FQT2XXX2

u

Trasllat d'element urbà tipus cabina telefònica, quiosc ONCE, torre circular publicitària,
quiosc de premsa, etc. amb ma d'obra de desmunatge, remat de vorera, ancoratge i remat,
rasa per a l'escomesa electrica, subministrament i estesa de tubular i cable electric,
connexió, arqueta de registre, homologació amb certificat i butlletí de l'instal·lador i ma d'obra
de muntatge
(MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

1.836,95

€

P-211 FQTXSIM1

u

Subministrament i muntatge de plataforma de parada de BUS amb carril bici de plàstic
reciclat per a permetre l'accés al mateix nivell del vianants desde la vorera a la plataforma
d'espera. Inclòses rampes d'accés en els dos sentits per permetre el pas de bicicletes per a
la plataforma d'acces degut a la interseccio de la mateixa amb la traça del carril bici. Inclòs
subministre i col·locació de barana de protecció en la part final de la plataforma d'espera i
lateral en contacte amb el carril bici. Inclou treballs de repintat de la senyalització horitzontal
del carril bici i elements de senyalització i protecció.Tot inclòs, completament muntada i
acabada.
(TRENTA MIL CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

30.527,57

€

P-212 FR44222B

u

Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
(CINC-CENTS SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

516,04

€

P-213 FR44E22C

u

Subministrament de Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
(NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

91,73

€

€

u

Treballs de retirada de pal de fusta, inclou enderroc de fonamentació, càrrega, transport a
abocador i cànon d'abocament, i reposició de paviment amb la tipologia de l'existent.
(SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

614,67

€

P-199 FQ11VB11

u

Cadira del mateix model existent a la zona, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i
tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada
granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada
mecànicament al paviment
(CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

586,48

€

P-200 FQ11VB21

u

Banc del mateix model existent a la zona, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i
tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada
granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat
mecànicament al paviment
(VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS)

854,00

€

Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, d'1,75 m de
llargària, amb respatller de fusta i amb suports de fosa d'alumini, de les mateixes
característiques que els existents en l'entorn de la parada de bus, col·locat amb fixacions
mecàniques i amb tractament antigrafiti
(SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

768,49

u
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P-198 FHM1XX04
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€
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Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió
(NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

96,48

Pàg.:

€
Barcelona, març del 2018

Enginyers Autors del Projecte

P-215 FR61236A

u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió
(CENT DINOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

119,18

€

P-216 FRE6XXD0

m2

Retirada d'arbustiva de qualsevol tipologia, inclòs transport al lloc indicat per la DF. Tot
inclós, segons indicacions de la DF i de Parcs i Jardins.
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

13,32

€

P-217 FRE6XXD1

u

Retirada d'arbre de 1ª i 2ª categoria, inclòs transport al lloc indicat per la DF. Tot inclós,
segons indicacions de la DF i de Parcs i Jardins.
(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

398,01

€

P-218 FRX10001

u

Adequació de xarxa de reg i plantació nova arbustiva existent en parterre, per modificació o
el·liminació del mateix, per a la instal·lació de l'àmbit de parada o actuació en calçada. Inclou
subiminstrament i plantació d'arbustiva, obra civil i obra mecànica, càrrega, transport i gestió
dels residus, ma d'obra, materials, maquinària, medis auxiliars i totes les feines necessàries
per al correcte funcionament de la xarxa de reg segons indicacions de la DF i prescripcions
de Parcs i Jardins
(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

750,00

€

P-219 H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs
(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

2,82

€

P-220 HB2C1000

m

Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey a una cara, pintada de
groc, transport i col·locació, així com part proporcional de retirada, trasllat i nova col·locació
per a cada fase de treball definida en COM, amb el desmuntatge i retirada final inclòs.
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

59,81

€

P-221 HBC10001

m

Cinta d'adhesiva retirable de color groc de 10 cm d'ample per a senyalització provisional
d'obra, totalment col·locada i posterior desmuntatge. Inclòs treballs de manteniment i
reposició de la cinta en zones deteriorades durant el periode de desviaments d'obra.
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

3,59

€

P-222 HBC1MPP1

m

Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el
desmuntatge inclòs
(VINT-I-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

21,01

€

Sergi Solera Armengol
e3 Solinteg, SL

Albert Riera Miserachs
e3 Solinteg, SL
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