DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES
PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA IMPLANTACIO DE LA FASE V DE LA NOVA XARXA DE BUS. SUB-FASE 5.2

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS
PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA IMPLANTACIO DE LA FASE V DE LA NOVA XARXA DE BUS. SUB-FASE 5.2

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
INDEX DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

17.-

MODIFICACIONS DEL PROJECTE ...............................................................................13

17.1.MODIFICACIONS DEL PROJECTE PER RAONS D’INTERÈS PÚBLIC DEGUDES A CAUSES
IMPREVISIBLES ................................................................................................................................................... 13

OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D’APLICACIÓ ............................................................... 2

17.2.-

MODIFICACIONS DEL PROJECTE PER CAUSES PREVISIBLES .................................................... 14

1.1.-

OBJECTE DEL PLEC GENERAL DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ............................................... 2

17.3.-

ARTICLE 2.- COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ ........................................................ 14

1.2.-

ÀMBIT D’APLICACIÓ ............................................................................................................................. 2

1.3.-

DISPOSICIONS GENERALS ................................................................................................................. 2

18.1.-

OBRES OCULTES. ............................................................................................................................... 14

CONDICIONS GENERALS .............................................................................................. 3

18.2.-

TREBALLS DEFECTUOSOS. .............................................................................................................. 14

2.1.-

DOCUMENTS DEL PROJECTE ............................................................................................................ 3

18.3.-

VICIS OCULTS. .................................................................................................................................... 15

2.2.-

DIRECCIÓ D’OBRA................................................................................................................................ 4

2.3.-

ORGANITZACIÓ I REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA. ............................................................ 4

19.1.-

COMPOSICIÓ DELS PREUS I PRESSUPOSTOS. ............................................................................. 15

2.4.-

DOCUMENTS A LLIURAR AL CONTRACTISTA. ................................................................................. 5

19.2.-

PREUS CONTRADICTORIS................................................................................................................. 16

2.5.-

DOCUMENTS INFORMATIUS ............................................................................................................... 5

19.3.-

RECLAMACIONS D’AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES. ........................................... 16

2.6.-

COMPLIMENT DE LES ORDENANCES I NORMATIVA VIGENTS ...................................................... 5

19.4.-

FORMES TRADICIONALS DE MESURAR O D’APLICAR ELS PREUS. ............................................ 16

2.7.-

OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA................................................................................... 5

19.5.-

REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS. ........................................................................................... 16

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES ........................................................................................ 7

19.6.-

APLEC DE MATERIALS ....................................................................................................................... 16

1.-

2.-

3.3.1.-

DOCUMENTS QUE DEFINEIXIN LES OBRES I ORDRES DE PRELACIÓ. ........................................ 7

18.-

19.-

20.-

CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ. ....................................................................14

PREUS ............................................................................................................................15

OBRES PER ADMINISTRACIÓ......................................................................................16

4.-

OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA ........................................................................... 7

20.1.-

OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA. .......................................................................................... 16

5.-

REPLANTEIG DE LES OBRES ....................................................................................... 9

20.2.-

OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGAT O INDIRECTA. ................................................................ 17

6.-

MATERIALS ..................................................................................................................... 9

20.3.-

LIQUIDACIÓ D’OBRES PER ADMINISTRACIÓ. ................................................................................. 17

20.4.-

ABONAMENT AL CONTRACTISTA DELS COMPTES D’ADMINISTRACIÓ DELEGAT. ................... 17

7.-

DESVIAMENTS PROVISIONALS .................................................................................... 9

20.5.-

RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS. ................. 18

8.-

ABOCADORS .................................................................................................................. 9

20.6.-

RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR ........................................................................................ 18

9.-

SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS ............................................................................. 10

10.-

EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES......................... 10

21.1.-

RELACIÓ VALORADES I CERTIFICACIONS ...................................................................................... 18

11.-

INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES ................................................... 10

21.2.-

MILLORES D’OBRES LLIURAMENT EXECUTADES. ......................................................................... 19

12.-

EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS ................................................ 10

21.3.-

ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA. ................................... 19

13.-

DESVIAMENT DE SERVEIS .......................................................................................... 10

14.-

MESURES D'ORDRE I SEGURETAT ............................................................................ 11

15.-

CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES ................................................................. 11

21.-

22.-

ABONAMENT DE LES OBRES......................................................................................18

INDEMNITZACIONS MÚTUES .......................................................................................19

22.1.IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D’ACABAMENT
DE LES OBRES. ................................................................................................................................................... 19

23.-

UNITATS D’OBRA DEFECTUOSOS PER ACCEPTABLES. ........................................20

24.-

ASSEGURANÇA DE LES OBRES .................................................................................20

15.1.-

DEFINICIÓ ............................................................................................................................................ 11

15.2.-

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. ...................................................................................... 11

25.-

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA .......................................................................20

15.3.-

PLANS DE CONTROL DE QUALITAT (P.C.Q.) I PROGRAMES DE PUNTS DE INSPECCIÓ (P.P.I.).
12

26.-

RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA ...........................................................20

15.4.-

RESPONSABLE DEL CONTRACTISTA DEL CONTROL DE QUALITAT. ......................................... 13

27.-

CONSERVACIÓ DE LES OBRES ..................................................................................21

16.-

INICI DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS. ....................................... 13

16.1.-

ORDRE DELS TREBALLS. .................................................................................................................. 13

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA IMPLANTACIO DE LA FASE V DE LA NOVA XARXA DE BUS. SUB-FASE 5.2

1

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS


Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente (BOE del 29 de abril de 2006).

1.- OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D’APLICACIÓ


Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de losresiduos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de

1.1.- OBJECTE DEL PLEC GENERAL DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

2008).

El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les
especificacions, prescripcions, criteris i normes que regiran la construcció del Projecte de
Millores de la Fase V de la Nova Xarxa de Bus. Fase V.2



Real

Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, Evaluación deI Impacto Ambiental (BOE del 5 de octubre de 1988).


1.2.- ÀMBIT D’APLICACIÓ

Manual para la Redacción de los Informes de los Programas de Vigilancia y

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot

Seguimiento Ambiental en Carreteras.- Ministerio de Fomento - DGC - Mayo

el que no siguin explícitament modificades pel Contracte de obres.

1999.

En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el seu



Seguretat i Salut.


contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser
menys restrictives a l’establert en disposicions legals vigents.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de
la construcción (BOE de 19 de octubre de 2006).



RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley32/2006, de 18

1.3.- DISPOSICIONS GENERALS

de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción

En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposin a ell seran

(BOE del 25 de agosto de 2007). Corrección de errores BOE del 12 de

d’aplicació els següents documents:

septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo



(BOE del 14 de marzo de 2009).

Contractació




Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE del 16 de

(BOE de 25 de octubre). Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de

noviembre de 2011).






Obra Civil.

(BOE de l 26 de octubrede 2001). El RD 817/2009, de 8 de mayo (BOE del 15



Instrucció del Formigó Estructural EHE de 2.008.

de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 117 y lo sanexos VII, VIII y IX



Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres PG-3-

y modifica el artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 19 de diciembre de

1975.- Aprovat per

2001 y del 8 de febrero de 2002.

posteriors.

Impacte ambiental


mayo (BOE de 29 de mayo).

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen



O.M. de 6 de Febrer de 1976 i les ordres circulars

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la

Evaluación deI impacto Ambiental (BOE del 26 de enero de 2008). Modificado

Norma6.1-IC“Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12

por la Ley 6/2010, de 24 de marzo (BOE del 25 de marzo de 2010)

de diciembre de 2003).
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Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma

2.1.- DOCUMENTS DEL PROJECTE

6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12

El present Projecte consta dels següents documents: Document núm. 1 - Memòria i Annexos;

de diciembre de 2003, corrección de erratas BOE del 25 de mayo de 2004).

Document núm. 2 – Plànols; Document núm. 3 - Plec de Condicions i, Document

Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de

4 - Pressupost. El contingut d'aquests documents es detallat a la Memòria.

obras de carreteras que incluyan firmes y pavimentos.

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són



Normes DIN.- (Les no contradictòries amb les normes FEM i Normes UNE).

d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en



Normes NLT del laboratori de transports i mecànica del terra del Centre

cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1,

d’Estudis i Experimentació de Obres Públiques.

Pressupost Total.



Mètode d’assaig del Laboratori Central (MOPU).

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria, annexos,



Orden, de 27 de diciembre de 1999, del Ministerio de Fomento, por la que se

els amidaments i els Pressupostos Parcials.

aprueba la Norma 3.1-IC “Trazado” de la Instrucción de Carreteras (BOE del 2

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la

de febrero de 2000).

propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es

Orden Ministerial, de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la Norma 5.2-

subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan sols com a complement d'informació

IC sobre drenaje superficial (BOE del 23 mayo de 1990).

que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma8.2-IC sobre

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del

marcas viales, (BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987).

contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte







Barreras metálicas :Orden Circular 28/2009, de 19 de octubre de 2009, sobre
criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas.



Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y
sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (BOE del 19 de
noviembre de 2008).

núm.

en base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades
apareguin en alguns documents contractuals.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la
suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius
del Projecte.
En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars prevalen el
que s'han prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre
les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el capítol I del present Plec.

2.- CONDICIONS GENERALS

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, haurà de ser

Les condicions tècniques generals del present Plec, tindran vigència mentre no siguin

executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director,

modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars o pel contracte que es derivi en el

quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte.

moment de la licitació de les obres.
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- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels
particulars, els permisos i autoritzacions necessàries per l’execució de les obres i

2.2.- DIRECCIÓ D’OBRA
Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la legislació
Vigent, podran ésser delegats amb el seu personal col·laborador d’acord amb les prescripcions
establertes, i poden exigir al Contractista que dits atributs delegats s’emeten explícitament en

ocupació dels béns afectats per ells, i resoldre els problemes plantejats pels
serveis i servituds relacionades amb les mateixes.
- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat,
la direcció immediata, per la qual el Contractista deurà de posar a la seva

ordre que consti en el corresponent “Llibre de Ordenances” d’Obra.
Qualsevol membre de l’equip col·laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a l’òrgan
de la Direcció d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, les instruccions
que estimi pertinents dintre de les atribucions legals, que seran d’obligació compliment pel

disposició el personal, material de l’obra i maquinària necessària.
- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò que es disposa en
els documents del contracte.
- Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les

Contractista.
La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra són
pràcticament ambivalents, tenint en compte l’ anteriorment anunciat, s’entén així que en indicar
Direcció d’Obra, les funcions o tasques a que es refereix dita expressió són presumiblement

obres, conforme a les normes legals establertes.
- El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director per al
normal compliment de les funcions a aquest encomanades.
- Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat final d’Obra.

delegables.
La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per la Propietat o en la persona
o entitat designada per l’esmentat Entitat.

2.3.- ORGANITZACIÓ I REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA.

Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que

El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions el

fonamentalment afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents:

personal que compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que

- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el
compliment de les condicions contractuals.

més endavant s’indiquen, amb independència de que en funció de la grandària de l’obra poden
ésser assumides varies d’elles per una mateixa persona.

- Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o

El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres per

modificacions degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs.

representar com a “Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clàusules

- Definir

aquelles

condicions

tècniques

que

els

Plecs

de

Prescripcions

corresponents deixin a la seva decisió.

Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, i Plecs de Licitació.
Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació d’Enginyer Superior i

- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de

l’experiència professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de residir a la zona on

plànols, condicions de materials i d’ execució d’unitats d’obra, sempre que no és

es desenvoluparà els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació

modifiquin les condicions del Contracte.

per part d’aquella.

- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta.

Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que

- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el

dependran de l’esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors

normal compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en

de l’obra, sent obligat, al menys, que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior

el seu cas, les propostes corresponents.
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responsable del control de qualitat. Serà d’aplicació tot allò que s’ha indicat anteriorment i

informatius i, en conseqüència, hauran d’acceptar-se tan sols com a complements de la

podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta.

informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o

organització que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat inclòs, en la

negligència en la consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a

intel·ligència de que qualsevol modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació

l’execució de les obres.

de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta.
Abans de iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra,
acordaran els detalls de les seves relacions establint-se mètodes i procediments per a
comunicació escrita entre ambdós, transmissió d’ordres, així com la periodicitat i nivell de
reunions per a control de la marxa de les obres.

2.6.- COMPLIMENT DE LES ORDENANCES I NORMATIVA VIGENTS
El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte,
durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament
indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de caràcter contractual.
Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats fets

2.4.- DOCUMENTS A LLIURAR AL CONTRACTISTA.

malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista

Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al

adoptarà mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació del rius, llacs i dipòsits d'aigua

Contractista poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a

així com del medi ambient, per l'acció de combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà

continuació:

responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.

2.4.1 Documents contractuals

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer al seu acabament, les

Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i les

servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules

Administracions Públiques.

Administratives Generals", sent al seu compte els treballs necessaris.

En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del
Projecte, és farà constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques.
Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de

2.7.- OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA.
2.7.1 Obligacions Generals corresponent al Contractista

contractació amb els altres documents contractuals, de forma anàloga a l’expressada a l’Article
1.3.1 del present Plec. Malgrat tot l’anterior, el caràcter contractual només es considera
aplicable a l’esmentada documentació si s’indica expressament en els Plecs de Licitació.

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra.
b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació
de l’estudi corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures

2.5.- DOCUMENTS INFORMATIUS

preventives, vetllant pel seu compliment i per l’observació de la normativa vigent

Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència s’exigeixi

en matèria de seguretat i salut en el treballs.

en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de
moviments de terres, estudis de maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus

c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta replanteig
de l’obra.

i, en general, tots els que inclouen habitualment a la Memòria dels Projectes, són documents
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d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les
intervencions dels subcontractistes.
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius

sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director
d’Obra dins dels límits de possibilitats que els pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra i
tipus d’execució.

que s’utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o

En defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que requereix

per prescripció de la Direcció d’Obra, el subministres o prefabricats que no

reformat de projecte amb consentiment exprés de la propietat, tota variació que suposi un

compti amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes

increment total del pressupost en més d’un 10 per 100.

d’aplicació.

2.7.6 Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar l’enterat a les
anotacions que es practiquin en el mateix.

Quant es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran amb

g) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final.

precisió per escrit el Constructor; per part seva, aquest haurà de tornar els originals o les

h) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció

còpies subscrivint amb la seva signatura l’interessat, que figurarà al peu de totes les ordres,

provisional i definitiva.
i) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant
l’obra.

avisos o instruccions que rebi.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el
Constructor, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual donarà

2.7.2 Verificació dels documents del projecte

al Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités.

Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li

El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives comeses, les

resulta suficient per la compressió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari,

instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projectat.

sol·licitar els aclariments pertinents.

2.7.7 Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa

2.7.3 Pla de seguretat i salut

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la

El Contractista a la vista del Projecte d’ Execució que contingui, en el seu cas, l’Estudi de

Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la Direcció d’Obra, davant la

Seguretat i Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació de

Propietat, si són de l’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de

l’administració corresponent.

Condicions corresponents. Contra disposicions d’ ordre tècnic de la Direcció d’Obra, no

2.7.4 Presència del constructor a l’obra

s’admetrà cap reclamació; el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera

El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant

oportú, mitjançant exposició raonable dirigida a la Direcció d’Obra, el qual podrà limitar la seva

la jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que hagin a

resposta a l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de

les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es

reclamacions.

considerin necessaris i subministrarà les dades precises per la comprovació d’amidaments i

2.7.8 Recusació pel Contractista del personal nomenat pel director de les obres

liquidacions.

El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de la

2.7.5 Treballs no estipulats expressament

vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designi altres facultatius per

És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de

als reconeixements.

les obres, encara quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte,
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Quant es cregui perjudicat per la tasca de aquests, procedirà d’acord amb l’ estipulat a l’article

3.1.4 Contradiccions, omissions o errades en la documentació

precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-se la marxa dels

L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics General i Particular i omès en les Fitxes o

treballs.

viceversa, haurà d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents.

2.7.9 Faltes del personal

En cas de contradicció entre les fitxes del Projecte i els Plecs de Prescripcions, prevaldran el

La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta

prescrit en aquests últims.

incompetent o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà

Les omissions en les fitxes i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l’Obra, que siguin

requerir el Contractista per que aparti de l’obra els dependents o operaris causants de la

manifestament indispensables per portar a terme l’esperit o la intenció exposada en les fitxes i

pertorbació.

Plecs o que per ús i costums tinguin que ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials,

l’obligació d’executar aquests detalls d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel

amb subjecció en el seu cas, a l’estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici

contrari, haurà d’ésser executats com si haguessin estat complerts

de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra.

especificats.

i correctament

Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que proposaran

3.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
3.1.- DOCUMENTS QUE DEFINEIXIN LES OBRES I ORDRES DE PRELACIÓ.
Les obres es defineixen en les fitxes i en la resta de documents del present projecte.
3.1.1 Fitxes d’Actuacions
Les obres es realitzaran d’acord amb les fitxes del Projecte utilitzat per la seva adjudicació i
amb les instruccions i plànols complementaris d’execució que, amb detall suficient per la
descripció de les obres, lliurarà la Propietat al Contractista.
3.1.2 Plànols complementaris
El Contractista haurà de sol·licitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris
d’execució, necessaris per definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies

el Director d’Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament.
En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents per
el Director, o pel Contractista, haurà de reflectir-se perceptivament a l’Acta de Comprovació del
Replanteig.
3.1.5 Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions
En el Plec de Prescripcions Tècniques Particular s’inclourà la descripció de les obres a les que
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Generals haurà d’aplicar-se, a més de l’establert en el
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents
opcions per determinat material, sistema d’execució, unitat d’obra, assaig, etc., el Plec de
Prescripcions Tècniques Particular fixarà exactament la que sigui d’aplicació.

després de la data indicada. Els plànols sol·licitats en aquestes condicions seran lliurats al
Contractista en un termini no superior a trenta (30) dies.
3.1.3 Interpretació dels plànols
Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de l’Obra,
el qual, abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls
que no estiguin perfectament definits en els plànols.
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Col·locar, al seu càrrec, els cartells informatius de les obres que disposi la Direcció Facultativa,
els cartells d’informació als veïns, així com també la retolació necessària per desviaments de
trànsit i les lones al tancat d’obra que indiquin els serveis tècnics. No s’admetran cartells amb
desperfectes, incorreccions, o en general, en mal estat de conservació, podent ser causa de
sanció la manca de compliment d’aquesta prescripció.
Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i protecció
de l’obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, d’acord amb la
legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents.
Realitzar les preses provisionals i les tanques d’obra, i van a càrrec seu les despeses
corresponents.
Responsabilitzar-se de que les instal·lacions d’aigua, gas i electricitat són executades per
instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessió dels corresponents títols
expedits per l’Administració competent.
Fer un inventari i una revisió prèvia de l’estat de les façanes i dels elements privats i haurà de
fer un seguiment al llarg de les obres per evitar danys a aquests elements.
Realitzar, amb independència dels assaigs, etc, que puguin aportar-se al projecte, tots els
estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, que
seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec.
Fer-se càrrec de la redacció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits
necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d’Indústria de la
Generalitat de Catalunya, i gestionar amb els Serveis d’Enllumenat de l’Ajuntament de
Barcelona les instàncies de sol·licitud d’aprovació i posada en marxa necessàries. La
instal·lació no es considera conclosa fins que els esmentats tràmits no estiguin totalment
realitzats.
Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre
l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin
adients a l’objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.
Haurà de vetllar per la conservació i protecció de l’arbrat i espècies vegetals que puguin estar
temporalment dins de la zona d’influència de l’obra, establint les mesures necessàries. Al
respecte s’atindrà al que contempla l’Ordenança General del Medi Ambient, el Manual de
Qualitat de les Obres, la Memòria Ambiental del present projecte i el Pla d’Ambientalització de
les obres. En cap cas es podrà abocar runa o residus d’obra als escossells o als parterres.

efectuats com a conseqüència de les obres realitzades en l’àmbit de les parades, dins del
Sistema de Informació Geogràfica de Inventaris Urbans, INCA URBÀ, amb l’operador
corresponent.
Tanmateix les obres que afectin paviments de calçada, de voreres o altres elements
relacionats, siguin per canvis de materials o reposicions, així com qualsevol altre element tal
com arbres, fanals... hauran d’informar-se al sistema de gestió del manteniment a traves dels
operadors al efecte.
Els materials rescatats de l’obra són propietat de l’Ajuntament, i seran traslladats pel
contractista, al seu càrrec, al lloc que determini la Direcció Facultativa.
Durant el termini de garantia, el contractista estarà obligat a responsabilitzar-se, al seu càrrec,
de la conservació i manteniment de les obres, fins i tot del reg de totes les especies vegetals i
els arbres inclosos a l’obra.
Despeses a càrrec del contractista
A més de les despeses i taxes que es citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Condicions de
Clàusules Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II
d'aquest Plec o Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses
provisionals de Serveis.
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
instal·lacions, ferramentes.
- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i
materials.
- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament.
- Despeses

de

muntatge,

conservació

i

retirada

d'instal·lacions

per

al

subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les
obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals;
despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general

Elaborar el Projecte Fi d’Obra o “As Built” d’acord amb les condicions establertes al plec de
condicions tècniques aprovat pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona el 10 de març
de 1995 (Gaseta Municipal de 20 X 1995).

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels

L’empresa adjudicatària de les obres es farà càrrec de l’actualització de la senyalització
vertical i horitzontal, mobiliari urbà, noves ubicacions de contenidors i qualsevol d’altres canvis

- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra.
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- Despeses d’accés i vials provisionals.

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els

materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es

preus unitaris contractats.

refereix a la quantitat com a la qualitat.

- Les despeses del control de qualitat de les obres seran abonades pel contractista
adjudicatari de cada lot fins a un import màxim de l’1 % del pressupost d’execució
material de l’obra. 1% CQ

7.- DESVIAMENTS PROVISIONALS
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o
accessos provisionals per al desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit

5.- REPLANTEIG DE LES OBRES

general i amb els accessos dels confrontats, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la

les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les

correcta execució de les obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de

esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si

materialitzar sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri per l'acabament,

fossin obres definitives.

en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per

Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin

aquest treballs, aniran a càrrec del Contractista.

en el pressupost, en cas que no hi siguin, s’entendrà com a despesa general del contractista.
Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de

6.- MATERIALS
A més del que es disposa en les clàusules 15, 34, 35, 36, i 37 del "Plec de Clàusules
Administratives Generals", hauran d'observar-se les següents prescripcions:
Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista
haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del
Director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o
procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules
Administratives Generals".
Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de

la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de
les obres, no seran d'abonament.
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals,
etc., necessaris per la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per
accessos i circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista
haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de
circulació.
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del
contractista.

l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents
informatius, el Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les

8.- ABOCADORS

prescripcions, sense que per això tinguin dret a un nou preu unitari.

Llevat manifestació expressa contrària al Capítol II del Present Plec, la localització

El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es

d'abocadors, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del

presentin per l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats.

Contractista.
Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de
l'excavació de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la
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Direcció d'obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del Present Plec, el

impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran

Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament

definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en

complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver

l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris.

d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs.
El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de
l’obra que siguin susceptibles de ser reciclats.

11.- INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES
El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les
obres sigui possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser

9.- SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS

execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista

En relació a les servituds existents hom es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec

complirà les ordres de la Direcció referents a l’execució de les Obres per fases que marcarà la

de Clàusules Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideren servituds

Direcció de les Obres a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment

relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareguin definides en els Plànols del

acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses

Projecte.

motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada execució

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes

per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en cap moment

corresponents.

objecte de reclamació.

Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o
desviament, en tot cas, del serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri
convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de
pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el
pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació del preus del Quadre núm. 1. En el seu defecte,
hom es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives
Generals".

12.- EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de
qualsevol tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui
l'execució simultània de les Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el
Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a l'execució del treball de manera
que s'eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus.
El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis

10.- EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les

canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses

obres no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista

originades o les disminucions de rendiment originades es consideraren incloses en els preus

programarà l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si

unitaris i no podran ser objecte de reclamació.

s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui
motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i
per la conservació dels vials de servei esmentats es consideren incloses en els preus del
contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas de que l'anterior
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terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs

En paral·lel a l’autocontrol de qualitat a realitzar pel contractista com a garantia de qualitat, la

per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar.

Direcció d’Obra o la Propietat podran utilitzar l’import destinat a control de qualitat de les obres

Si l'Enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes

detallat a l’annex corresponent i incorporat dintre del Pressupost per al Coneixement de

corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions.

l’Administració. A no ser que s’especifiqui el contrari, aquesta partida econòmica no serà

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la

gestionada pel contractista, restant aquest obligat a facilitar la realització d’aquests assaigs i

col·laboració del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària.

proves per al laboratori extern contractat a l’efecte.

14.- MESURES D'ORDRE I SEGURETAT

15.1.- DEFINICIÓ

El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i

S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques necessàries

segura marxa dels treballs.

per proveir la confiança adient de que totes les estructures, components i instal·lacions es

En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de

construeixin d’acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present

les obres de tot els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a

Projecte.

alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el constructor assumirà totes les

El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents:

responsabilitats annexes al compliment de la legislació vigent sobre accidents de treball. Serà

- Qualitat de matèries primeres.

obligació del constructor la contractació d'assegurança contra el risc per incapacitat permanent

- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de

o mort dels seus obrers, segons la normativa vigent.

fabricació.
- Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge).

15.- CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES

- Qualitat de l’obra terminada (inspecció i proves).

El contractista de l’obra està obligat a realitzar un autocontrol de qualitat de les obres que
executa.

15.2.- PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT.

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis hi proves de materials i unitats

15.2.1 Inspecció i control de qualitat per part de la Direcció d’Obra

d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del

La Direcció d’Obra, a càrrec seu, mantindrà un equip d’inspecció i Control de les obres i

seu termini a efectes de recepció, a efectes d’autocontrol de qualitat per part del contractista.

tramitarà els assaigs de contrast.

En el cas de que l’autocontrol definit pel contractista no es consideri suficient, sempre i quan

El cost de l’execució d’aquests assaigs, serà per compte de la Propietat si com a

no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni existeixi disposició general a

conseqüència dels mateixos el subministrament, material o unitat d’obra compleix les

l’efecte, la Direcció fixarà el nombre, forma i característiques que tenen que reunir els

exigències de qualitat.

esmentats assaigs, anàlisis i proves. El laboratori per a realitzar-los haurà d’estar
corresponentment homologat, fixant-lo la direcció facultativa en cas de discrepàncies.
Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del Contractista en concepte

Els assaigs seran per compte del Contractista en els següents casos:
a) Si com a conseqüència dels assaigs el subministrament, material o unitat d’obra
és rebutjat

d’autocontrol.
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b) Si és tracta d’assaigs addicionals proposats per el Contractista sobre

15.2.7 Gestió de la documentació

subministres, materials o unitats d’obra que hagin sigut prèviament rebutjats en

S’assegurarà l’adequació gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma

els assaigs efectuats per la Direcció d’Obra.

que s’aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats

c) Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors.

incloses en el Programa de Control de Qualitat.

15.2.2 Procediments, Instruccions i Plànols
Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran d’executar
d’acord amb instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que

15.3.- PLANS DE CONTROL DE QUALITAT (P.C.Q.) I PROGRAMES DE PUNTS DE
INSPECCIÓ (P.P.I.).

desenvoluparan detalladament l’especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions del

La Direcció d’obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst el 1.19.2.,

Projecte.

per cada activitat o fase d’obra amb un mes d’antelació a la data programada d’inici de

15.2.3 Control de materials i serveis comprats

l’activitat o fase.

El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar

Les activitats o fases d’obra per les que es presentarà Pla de Control de Qualitat, seran, entre

documentada i serà sotmesa a l’ aprovació de la Direcció d’Obra.

altres, les següents:

Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials estan

- Recepció i emmagatzematge de materials.

d’acord amb els requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d’inspecció

- Fabricació de tubs.

degudament avalats amb els resultats i certificats dels assaigs realitzats.

- Col·locació de tubs en rases.

15.2.4 Maneig, emmagatzematge i transport

- Rebliments i compactacions.

El Control de Qualitat a realitzar per el Contractista haurà de tenir en compte els procediments

- Pavimentacions - Rics i aglomerats asfàltic.

i instruccions pròpies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i

- Construcció de Pous de Registre.

emmagatzematge del materials i components utilitzats en l’Obra.

- Formigons en General - Col·locació i cura

15.2.5 Processos especials

- Construcció de Galeries (Encofrats acer i formigons)

Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i

- Acers en general.

controlades per personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats

- Obres de fàbrica.

d’acord amb els Codis, Normes i Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de

- Fabricació i transport de formigó.

Prescripcions i Plànols del Projecte.

- Etc.

El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits.

El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes,

15.2.6 Inspecció d’obra per part del Contractista

quant siguin aplicables:

El Contractista és responsable

de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves

necessàries per que la Construcció de l’obra s’ajusti a les condicions requerides en el Projecte.
El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistirà juntament amb la
representació de la Direcció d’Obra a la presa de provetes, realització d’assaigs “in situ” i/o en
Laboratoris, controls de fabricació, etc., que realitzin la Direcció d’Obra.
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- Procediments d’inspecció, assaigs i proves

16.- INICI DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

- Proveïdors i subcontractistes.

El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions,

- Embalatge, transport i emmagatzematge.

desenvolupant

- Marcat e identificació.

assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, la execució total

en la forma necessària per que dintre dels períodes parcials en aquell

Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves.

es porti a terme dintre del termini exigit en el Contracte.

Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà en un

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del

llistat seqüencial de totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar

començament dels treballs al menys amb tres dies d’antelació.

durant tota la activitat o fase d’obra.
Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i
procediments a utilitzar, així com la participació de les organitzacions del Contractista en els
controls a realitzar.
Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o
firmes en el P.P.I.) de que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats.

16.1.- ORDRE DELS TREBALLS.
En general, la determinació de l’ordre dels treballs es facultat de la contracta, llevat d’aquells
casos en que, per circumstàncies d’ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció
Facultativa.

15.3.1 Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat
Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència de les obligacions que contreu en
compliment dels Plecs de Prescripcions, serà de la seva compte i s’entén inclòs en els Preus

17.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE

del Contracte.

17.1.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE PER RAONS D’INTERÈS PÚBLIC DEGUDES A
CAUSES IMPREVISIBLES

15.3.2 Nivell de Control de Qualitat.
En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número
d’assaigs a realitzar de forma sistemàtica durant l’execució de l’obra per controlar la qualitat
dels treballs. S’entén que el número fixat d’assaigs es mínim i que en el cas d’indicar varis
criteris per determinar la seva freqüència, es prendrà aquells que exigeixi una freqüència
major.
El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal d’aconseguir el
control adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el
projecte. Els assaigs addicionals ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del
Contractista.

Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del projecte, el seu pressupost
i el seu calendari d’execució. L’òrgan de contractació competent únicament podrà introduir
modificacions per raó d'interès públic en els elements que l’integren, sempre i quan siguin
degudes a causes imprevisibles i de conformitat amb el previst a l'article 92 de la Llei 2/2011,
de 4 de març, d’Economia Sostenible (LES).
No tindrà la consideració de modificació del contracte l’ampliació del seu objecte que no es
pugui integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció del mateix o que consisteixi en una
prestació susceptible d’utilització o aprofitament independent o adreçada a satisfer necessitats
noves no contemplades en la documentació preparatòria del contracte, que hauran de ser
contractades de forma separada, en estricta aplicació d’allò establert a l’article 155 b) LCSP.

15.4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTISTA DEL CONTROL DE QUALITAT.
El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra un Tècnic Superior
amb tot l’equip necessari per l’execució d’aquest control.
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17.2.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE PER CAUSES PREVISIBLES
1.- Segons l’article 202 LCSP, en la redacció donada per (l’article 92, de la llei 2/2011,

responsabilitat i per escrit es lliurin a la Direcció d’Obra al Contractista dins de les limitacions
pressupostades i de conformitat amb l’especificat a l’article 11.

de 4 de març, d’Economia Sostenible (LES)) el projecte es podrà modificar sempre i
quan s’hagi detallat l’abast, els límits i les condicions de la modificació als plecs de

18.1.- OBRES OCULTES.

forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la concurrència de les circumstàncies

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restat ocultes a l’acabament de l’Obra,

que donen lloc a la modificació pugui verificar-se de forma objectiva.

s’aixecaran els plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents es

2.- A més a més s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que

presentaran per duplicat, lliurant-se un a la Direcció Facultativa i l’altre al Contractista, signats

pot afectar com a màxim la modificació, computant-se l’import màxim com a valor

tots ells per els dues parts. Aquest plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es

estimat.

consideren documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments.

3.- El projecte o en el seu defecte el plec de licitació especificarà aquests imports i
conseqüentment el valor estimat del contracte.
18.2.- TREBALLS DEFECTUOSOS.
El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les
17.3.- ARTICLE 2.- COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ
S'entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents:

“Condiciones generales y particulares de índole técnico” del Plec de Condicions i es realitzaran
tots i cada un dels treballs contractats d’acord amb l’especificat també en aquest document.

- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’obra, és responsable de l’execució dels

impliqui afectar les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones.

treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que

- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que

l’exoneri de responsabilitat el control a la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests

impliqui afectar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista

treballs hagin sigut valorats en els certificats parcials d’ obra, que sempre s’entendran estesos i

i d'altres empreses o institucions relacionades amb les obres

abandonats a bon compte.

- La manca de compliment d'aquelles condicions especials d'execució que es puguin

Com a conseqüència del anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o

determinar en el present projecte, segons la documentació detallada en el mateix.

defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col·locats no

En funció de la gravetat de l' incompliment, al contracte es determinaran els límits de les

reuneixen les condicions preceptuals, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs, o finalitzats

penalitats que se li podran atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que

aquests, abans de verificar-se la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts

en cap cas podran ser superiors al 10 %, en virtut del que determina la llei, i que seran

defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el contractat, i tot allò a

descomptades de les certificacions de les obres.

expenses de la contracta. Si aquest no considerés justa la decisió i és negués a
l’enderrocament i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d’Obra,

18.- CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ.

qui ho resoldrà.

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix
que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva
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18.3.- VICIS OCULTS.

19.1.- COMPOSICIÓ DELS PREUS I PRESSUPOSTOS.

Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció

El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar els costos directes,

en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció
definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessari per reconèixer els treballs que
suposi defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Enginyer Superior.
Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin
realment; en cas contrari a càrrec de la Propietat.

els indirectes.
Es consideraran costos directes:
a) La mà d’obra, amb els seus plus i càrregues i assegurances socials, que
intervinguin directament en l’execució de la unitat d’obra.
b) Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que restin integrats en la unitat
de que es tracti o que siguin necessaris per la seva execució.

19.- PREUS
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
Complementàriament, els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen
sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la
descomposició del quadre núm. 2 ni en la justificació de preus, els següents conceptes:
subministrament (inclosos drets de patents, cànon d'extracció, etc.), transports, aplec,
manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat
d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions,
etc.; les despeses de tots tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per
acabar la unitat corresponent i els costos indirectes.
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació
exclusiva a les unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels
preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i
omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. A l'encapçalament
d'ambdós quadres de preus figura una advertència a l'efecte.
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que
figura en els corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a
la millor comprensió del conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o
materials no relacionats però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat,
formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari
corresponent.
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c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per la prevenció i protecció
d’accidents i malalties professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per
l’accionament o funcionament de la maquinària e instal·lacions utilitzades en
l’execució de la unitat d’obra.
e) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions,
sistemes i equips anteriorment citats.
Es consideraran costos indirectes:
Les despeses de instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems,
tallers, pavellons temporals per obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i
administratiu adscrits exclusivament a l’obra i els imprevistos. Tots aquests despeses, es
xifraran en un percentatge dels costos directes.
Amb la composició dels diferents preus unitaris i les seves corresponents amidaments
s’efectuarà el Pressupost Parcial de cada capítol

i que la suma total serà el Pressupost

d’Execució Material (PEM). Aquest pressupost es veurà afectat per els despeses generals.
Els despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de
l’Administració, legalment establertes, és xifraran com un percentatge de la suma dels costos
directes i indirectes que s’estableixen en un 13 per 100.
Benefici Industrial
El benefici Industrial del contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre el total del Pressupost o
Preu d’Execució Material.
Preu de Contracte
El preu de Contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, els despeses Generals i el
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Benefici Industrial.

l’increment no arribi, en la suma de les unitats que faltin per realitzar d’acord amb el Calendari,

L’IVA s’aplica sobre aquesta suma però no integra el preu.

un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l’import total del pressupost del Contracte.
En el cas de produir-se variacions en alça superiors en aquest percentatge, s’efectuarà la

19.2.- PREUS CONTRADICTORIS.
Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, per mitjà del Director d’Obra,
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui
necessari afrontar alguna circumstància imprevista.
A falta d’acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre la Direcció Facultativa i el

corresponent revisió d’acord amb la fórmula establerta en el Plec de
Condicions Particulars, rebent el Contractista la diferència en més que resulta per la variació
del IPC superior al 3 per 100.
No haurà cap revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el
calendari de l’oferta.

Contractista abans de començar l’execució dels treballs i en el termini no inferior a quinze dies.
Si subsisteix la diferència s’acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de

19.6.- APLEC DE MATERIALS

preus del projecte i sempre utilitzant com a base la justificació de preus inclosa en l’annex

El Contractista està obligat a executar els aplecs de materials o aparells d’obra que la

corresponent de projecte, i en segon lloc al banc de preus d’ús més freqüent en la localitat

Propietat ordeni per escrit o només per desig o necessitat expressa d’aquesta última.

(ITEC, Bancs de Preus de l’Ajuntament de Barcelona).

Els materials aplegats, una vegada abonats pel Propietari, són de l’exclusiva propietat

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del

d’aquest; de la seva vigilància i conservació serà responsable el Contractista.

contracte.

En cap cas el Contractista podrà demanar una certificació d’aplec avançada ni cap certificació
a compte per compra de materials. Les compres prèvies van a compte del Contractista fins la

19.3.- RECLAMACIONS D’AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES.

seva utilització en obra.

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o
observació oportuna, no podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar augment dels preus

20.- OBRES PER ADMINISTRACIÓ

fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per l’execució de les

Es diuen “Obres per Administració” aquelles en les que les gestions que calen per a la seva

obres (amb referència a facultatius).

realització les porti directament el propietari o la Direcció d’Obra, bé per si o per un representat
seu, o bé mitjançant un constructor.

19.4.- FORMES TRADICIONALS DE MESURAR O D’APLICAR ELS PREUS.

Les obres per administració es classificaran en les dues modalitats següents:

En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte de l’aplicació

a) Obres per administració directa.

dels preus o de la forma d’amidar les unitats d’obra executades, s’entendrà al previst en primer

b) Obres per administració delegada o indirecta.

lloc, el Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, el Plec General de Condicions
particulars.

20.1.- OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA.
Es denominen “Obres per Administració directa” aquelles en les que el Propietari de l’Obra per

19.5.- REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS.

sí mateix o mitjançant un representant seu, que pot ésser el propi Director de l’Obra,

Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetrà la revisió dels preus en tant que

expressament autoritzat aquests efectes, porti directament les gestions necessàries per
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l’execució de l’obra, adquirint els materials, contractant el seu transport a l’obra i, en definitiva,
intervenint directament en totes les operacions necessàries per que el personal i els obrers
contractats per ell pugin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si n’hi hagués, o si

documents següents tots ells conformats per la Direcció d’Obra.
a) Les factures originades dels materials adquirits per als treballs i el document
adient que justifiqui el dipòsit o la col·locació de dits materials en l’obra.

l’encarregat de la seva realització és només un depenent del propietari, ja sigui com empleat

b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a l’establert en la legislació vigent,

seu o com autònom contractat per ell, que si reuneix en sí, per tant, la doble personalitat de

especificant el nombre d’hores treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i la

Propietari i Contractista.

seva categoria, acompanyada a dites nòmines una relació numèrica dels
encarregats, capatassos, caps d’equip, oficials i ajudants de cada ofici, manobres

20.2.- OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGAT O INDIRECTA.
Es considera “Obra per administració delegada o indirecta” la que convé un Propietari i un
Constructor per què aquesta, per compte d’aquell i com delegat seu, realitzi les gestions i els
treballs que calguin i es convinguin.
Són, per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegat o indirecta”

especialitzats i lliures, administratiu d’obra, guardes, etc., que hagin treballat en
l’obra durant el termini de temps a que corresponguin les nòmines que es
presentin.
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l’obra o de retirada
de runes.
d) Els rebuts de llicència, impostos i a més a més càrregues inherents a l’obra que

les següents:
a) Per part del Propietari, l’obligació d’abonat directament o mitjançant del
Constructor, totes les despeses inherents a la realització dels treballs
convenients, reservant el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per sí
mateix o mitjançant el Director en la seva representació, l’ordre i la marxa dels
treballs, a l’elecció dels materials i aparells que en els treballs han d’emprar-se i,
en suma, tots els elements que consideri necessaris per regular la realització dels
treballs convenients.
b) Per part del Contractista, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs,

hagin pagat o en la qual la gestió hagi intervingut el Constructor, ja que el seu
abonament és sempre a compte del propietari. A la suma de totes les despeses
inherents a la pròpia obra en la qual la gestió o pagament hagi intervingut el
Constructor s’aplicarà, a falta de conveni especial, un quinze per cent (15 per
100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i
els de seguretat preventius d’accidents, les despeses Generals que el
Constructor origini als treballs per administració que realitzi i el Benefici Industrial
del mateix.

aportant els seus coneixements constructius, als mitjans auxiliars necessaris i, en
suma, tot el que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l’execució

20.4.- ABONAMENT AL CONTRACTISTA DELS COMPTES D’ADMINISTRACIÓ DELEGAT.

dels treballs, pel que percebrà per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat

Llevat del pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administració delegats

sobre l’import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor.

els realitzarà el Propietari mensualment segons les parts de treballs realitzats aprovats pel
propietari o per la seva delegació representant.

20.3.- LIQUIDACIÓ D’OBRES PER ADMINISTRACIÓ.
Per la liquidació dels treballs que s’executen per administració delegada o indirecta, regiran les
normes que a la fi s’estableixin a les “Condicions particulars d’índole econòmic” vigents en

Independentment, el Director d’Obra redactarà, amb igual periodicitat, l’amidament de l’obra
realitzada, valorant-li d’acord al pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes
per als abonaments al Constructor llevat de que s’hagués pactat el contrari contractualment.

l’obra; a falta d’elles, els comptes d’administració les presentarà el Constructor al Propietari, en
relació valorada a la que s’haurà d’acompanyar i agrupats en l’ordre que s’expressen, els
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20.5.- RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS
OBRERS.
Si de les parts mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el ContractistaDirector, aquest adverteixin que els rendiments de la mà d’obra, en totes o en algunes de les
unitats d’obra executada, fossin notòriament inferiors als rendiments normals generalment
admesos per unitats d’obra iguals o similars, ho notificarà per escrit al Constructor, amb la fi de
que aquest faci les gestions necessàries per augmentar la producció en la quantia
assenyalada pel Director.
Si feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no
arribessin als normals, el Propietari queda facultat per ressarcir-se de la diferència, rebaixant el
seu import

del quinze per cent (15 per 100) que per als conceptes abans expressats

correspondria abonar-ho al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament
han d’efectuar-s’hi. En cas de no arribar ambdós parts a un acord en compte en quant els
rendiments de la mà d’obra, es sotmetrà el cas a arbitratge.

unitats.

21.1.- RELACIÓ VALORADES I CERTIFICACIONS
Al final de cada més i dins dels 10 dies hàbils anteriors en finalitzar el més, formarà el
Contractista una relació valorada de les obres executades durant el mes previst.
L’executat pel Contractista, en les condicions preestablertes comprovades per la Direcció
Facultativa de la qual valorarà aplicant el resultat de l’amidament general, cúbica, superficial,
lineal, ponderal o numeral corresponent per cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el
pressupost per cada una d’elles, tenint present a més a més l’establert en el present “Plec
General de Condicions econòmiques” respecte a millorar o substituir el material i les obres
accessòries i especials, etc.
Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relació,
facilitarà a la Direcció Facultativa les dades corresponents de la relació valorada,
acompanyades d’una nota d’enviament, l’objecte de que, dins del termini de deu (10) dies a
partir de la data del rebut de l’esmentada nota, pugui el Contractista examinar-les i tornar-les

20.6.- RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR

signades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que

En els treballs d’ “Obres per Administració delegada”, el Constructor només serà responsable

consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents al seu rebut, el Director acceptarà o

dels efectes constructius que pugin tenir els treballs o unitats per l’execució i també dels

rebutjarà les reclamacions del Contractista, si n’hi hagués, donant compte el mateix de la seva

accidents o perjudicis que pugin sobrevenir els obrers o a terceres persones per no haver pres

resolució, podent aquest, en el segon cas, acudir davant del Propietari contra la resolució del

les mesures necessàries que en les disposicions legals vigents s’estableixen.

Director en la forma previnguda en els “Plecs Generals de Condicions Facultatius i Legals”.

En canvi, no serà responsable del mal resultat que pugin donar els materials i aparells elegits

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el Director la

amb arranjament a les normes establertes a l’esmentat article.

certificacions de les obres executades.

En virtut de l’anteriorment consignat, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els

El material aplegat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà

treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf

certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, els preus que figuren en els

anterior.

documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent del contracte.
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període a que es refereix, i

21.- ABONAMENT DE LES OBRES
Previ amidament i aplicant el total de les diverses unitats d’obra executades, del preu unitari
invariable estipulat per endavant per cada una d’elles. S’abonarà al Contractista l’import de les
unitats compreses en els treballs executats i ultimats d’acord i subjecció als documents que
constitueixen el Projecte, les que serveixen de base per l’amidament i valoració de les diverses
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realització; en cas contrari, s’aplicaran aquests últims.
2º Si s’han executat treballs necessaris per a la reparació de desperfectes

21.2.- MILLORES D’OBRES LLIURAMENT EXECUTADES.

ocasionats per l’ús de l’obra, per haver estat aquest utilitzats durant el termini

Quan el Contractista, inclòs amb autorització del Director, emprarà materials de la més

indicat pel Promotor, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament

acurada preparació o més grans que les indicades en el Projecte o substituint-se una classe

retallats.

de fàbrica amb una altra que tingués assignat un preu més alt, o executés amb majors

3º Si s’han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per

dimensions qualsevol part de l’obra, o, en general, introdueixi en aquest i sense demanar-li,

deficiència de la construcció de la qualitat dels materials, res s’abonarà per ells al

qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a judici del Director, no tindrà dret, tot i així,

Contractista.

més que a l’abonament de el que li pogués correspondre en el cas de que hagués construït
l’obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.

22.- INDEMNITZACIONS MÚTUES
21.3.- ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA.
L’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb un preu
establert i en el mes en que aquest s’hagi executat.
Les partides que figuren com "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques particulars,
en els quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al
Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen.
Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el
seu defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus.

22.1.- IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI
D’ACABAMENT DE LES OBRES.
La indemnització per retard en l’acabament es determinarà en un dos per mil (2 per 1000) de
l’import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retorn, contats a partir del dia
d’acabament fixat en el Calendari d’obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.
Demora dels pagaments
Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades, dins del termini estipulat en
el Contracte al que correspon el termini convenient, el Contractista tindrà a més el dret de

Pagaments
Els pagaments s’efectuaran les oficines de la Propietat en els terminis prèviament establerts, i
el seu import correspondrà precisament al de les certificacions d’obra conformades pel Director
d’Obra, en virtut de les quals es verifiquen aquells.
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia.
Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’hagués executat qualsevol
treball, per al seu abonament es procedirà així:
1º Si els treballs que es realitzen estiguin especificats en el Projecte, i sense causa
justificada no s’haguessin realitzat pel Contractista al seu temps degut, i el
Director exigirà seva realització durant el termini de garantia, seran valorats als
preus que figuren en el seu Pressupost i abonats d’acord amb l’establert en els
“Plecs Particulars” o en el seu defecte en els Generals, en el cas de que els
preus esmentats fossin inferiors a les que regeixen en l’època de la seva
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retard i sobre l’import de les esmentades certificacions.
Si encara transcorreguts dos mesos a partir del termini de d’aquest termini d’un mes sense
realitzar-se el pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a
la liquidació corresponent a les obres executades i dels materials aplegats, sempre que
aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la
necessària per l’acabament de l’obra contractada o adjudicada.
Malgrat tot el que anteriorment s’ha exposat, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del
contracte fonamentat en la demora esmentada de pagaments, quan el Contractista no justifiqui
que en la data de la sol·licitud indicada ha invertit en obra o en materials aplegats admissibles
a la part de pressupost corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat en el
contracte.
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No s’admetran millores d’obra, més que en el cas en que el Director hagi ordenat per escrit

amb devolució de fiança, abonament complert de despeses, materials aplegats, etc., i una

l’execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractes, així com la dels materials i

indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se

aparells previstos en el contracte. Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats

l’haguessin abonat, però només en proporció equivalent al que suposi la indemnització

contractades, llevat de casos d’error en els amidaments del Projecte, a menys que el Director

abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel sinistre,

ordeni, també per escrit, l’ampliació dels contractes.

que seran taxats a aquests efectes pel Director.

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdós parts contractants, abans de la

Els riscs assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d’Assegurances, els

seva execució o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els

posarà el Contractista, abans de contractar-les, en coneixement de la Propietat, per tal de

preus dels nous materials i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra

recabar d’aquesta la seva prèvia conformitat.

suposin sobre l’import de les unitats contractades.
Es seguirà el mateix criteri i procediment, quant el Director introdueixi innovacions que suposin
una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades.

25.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
Atès l'Art. 54.1 de la LCSP 30/2007, de 30 d'octubre no és necessari establir classificació per
aquesta obra, malgrat això els licitadors podran acreditar la que s'indica tot seguit :

23.- UNITATS D’OBRA DEFECTUOSOS PER ACCEPTABLES.

•

Grup G: Vials i pistes

Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa per acceptable a judici del Director

•

Subgrup 6: Obres vials sense qualificació específica

de les obres, aquest determinarà el preu o partir d’abonament després d’escoltar al

•

Categoria 4: valor del contracte que entre 800.000 i 2.400.000 euros.

Contractista, el qual haurà de conformar-se amb dita resolució, només en el cas en que,
trobant-se dins del termini d’execució, prefereixi enderrocar l’obra i refer-la d’acord a

i/o acreditar el següent:
•

Haver obtingut, en els darrers tres exercicis econòmics, una xifra global de negoci
superior a l'import de sortida del contracte.

•

Haver realitzat, en els darrers tres anys, una obra de tipologia similar a la que es licita
en el present contracte

condicions, sense excedir-se de l’esmentat termini.

24.- ASSEGURANÇA DE LES OBRES
El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la
seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà en cada
moment amb el valor que tingui per contracte els objectes assegurats. L’import abonat per la
Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en compte a nom del Propietari, per
a què amb càrrec a ella, s’aboni l’obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi
realitzant. El reintegrament de l’esmentada quantitat al Contractista s’efectuarà per
certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat de conformitat
expressa del contractista, fet en documents públics, el Propietari podrà disposar de dit import
per a tasques diferents de les de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció de
l’anteriorment exposat serà motiu suficient per que el Contractista pugui resoldre el contracte,

26.- RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA
Neteja final de les obres.
El Contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la seva
recepció, a la neteja de l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres
auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis, etc., que segons la direcció d’obra no s’hagin de
conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en
perfecte estat.
Recepció de les obres
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les
obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del Contractista. Si les obres es
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trobessin en estat de ser admeses, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegaments de les obres fins a la recepció

obres no estiguin en estat de ser rebudes,

definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte de Contractista.

Es farà constar i es donaran al Contractista les instruccions oportunes per arranjar els

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat

desperfectes observats, tot fixant-se un termini per esmenar-los, acabat el qual la direcció

objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les seves

tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas de que els arranjaments s’hagin efectuat

proposicions econòmiques les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les

correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció.

assegurances que siguin convenients.

Abans de la recepció, el Contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció

S’hauran de seguir el plecs de prescripcions tècniques dels diferents organismes municipals.

signades per les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas, mitjana i baixa

Per a la redacció del present projecte s’han seguit els plecs tècnics de l’ajuntament de

tensió, així com la legalització de les instal·lacions d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol

Barcelona, que es poden consultar i descarregar de la web

altre tipus d’instal·lació elèctrica, de les quals haurà d’aportar tota la documentació necessària

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-

(projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents

Transforma/prescripcions-tecniques/

impresos), d’acord amb la normativa vigent.



Criteris Generals de Mobilitat

En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l’article 147.5 de la LCAP.



Simbologia semafòrica

Termini de garantia



Ordre VIV/561/2010

El termini de garantia serà d’un (1) any , comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció,



Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona

llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui



Plec de prescripcions tècniques de senyalització

expressament aquest termini.



Manual de disseny de carrils bici de Barcelona

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte.



Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018

En cas que l’obra s’arruïni, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la



Instrucció Alcaldia relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona.

construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del Contractista, aquest respondrà



Plec d’Enllumenat Públic

dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció.



Normativa d’obligat compliment en enllumenat públic



Consideracions per a la recepció de la instal·lació d’enllumenat després de l’obra

27.- CONSERVACIÓ DE LES OBRES



Fitxa de producte tipus

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments,



Manual industrial de senyalització dels Espasi Verds

entreteniments i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres



Manual gràfic de senyalització dels Espais Verds

en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s’estén a totes les obres



Decàleg de protecció de l’arbrat durant les obres

executades sota el mateix contracte (obra principal, balissatge, senyalitzacions i barreres,



Plec de disseny i l’execució de les instal·lacions de reg

plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).



Plec d’obra nova de jardineria

A més del que es prescriu en el present Article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula



Plec de prescripcions tècniques dels sistemes de comunicacions i control de reg

22 del "Plec de Clàusules Administratives Generals".



Plec de condicions tècniques particulars de les fustes



Gestió de residus

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA IMPLANTACIO DE LA FASE V DE LA NOVA XARXA DE BUS. SUB-FASE 5.2

2

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS


Criteris dels treballs de pavimentació i fressat.



Seccions d’aglomerat



Guia de Criteris Tècnics Generals de la Xarxa de Clavegueram de Barcelona.



Manual de senyalització per obres a les vies urbanes.



Manual de qualitat de les obres de l’Ajuntament de Barcelona.



Instruccions de Comitè d'Obres i Mobilitat.



Protocol de tramitació de projectes i annexos.

Barcelona, març de 2018.
Els enginyers Autors del Projecte,

Sergi Solera Armengol
E3 Solinteg
Tulpan Intermediació, SL

Albert Riera i Miserachs
E3 Solinteg
Tulpan Intermediació, SL
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Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

B-

MATERIALS

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B01 -

LÍQUIDS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

B011 -

NEUTRES

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B0111000.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per
la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat
de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es
prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera
a la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors
i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir
cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del
formigó o a la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no
hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà
de verificar que acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000
ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol
utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori
realitzar els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de
formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos
en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar
el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE,
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat
ni per al curat.
____________________________________________________________________________
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B0 -

MATERIALS BÀSICS

B03 -

GRANULATS

B031 -

SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0310020,B0310500,B0312020.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs,
o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on
s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri,
obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la
que estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents
de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix,
compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les
contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de
l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural,
complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
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Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
Coeficient de Los Ángeles: <= 40
Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en
l'article 28 de l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:

0%

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen
per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt;
D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
<= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN
1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès
a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <=
15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó.
Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per
a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest
estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali
sílice o àlcali
silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de
reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a
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l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+---------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦---------¦
¦Superior¦
0
¦
4
¦
16
¦
40
¦
70
¦
77
¦
(1)
¦
¦Inferior¦
15
¦
38
¦
60
¦
82
¦
94
¦
100
¦
100
¦
+---------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.

¦
mm
¦
pel tamís
¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦
5,00
¦
A
¦
A = 100
¦
¦
2,50
¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦
1,25
¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦
0,63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70
¦
¦
0,32
¦
E
¦
5 <= E <= 50
¦
¦
0,16
¦
F
¦
0 <= F <= 30
¦
¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres
¦
¦ C - D <= 50
¦
¦
condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦
cions
¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,
IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b
o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament
de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració
física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es
puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació
expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que
pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén
destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV
o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o
cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició:
<= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís
¦ Percentatge en ¦
Condicions
¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa
¦
¦
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels
àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
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SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica
DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les
següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les
toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat,
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat,
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre,
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- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació
de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*.
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi
àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de
la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del
marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte
i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar
un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un
laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que
verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte
l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no
disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de
comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació,
a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a
la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs
següents per a verificar la conformitat de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid
de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
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- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i
si es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs
corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan
mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B03 -

GRANULATS

B033 -

GRAVES

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions,
provenints d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests
residus
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han
considerat són els següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on
s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri,
obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas
restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment
aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que
es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que
estableixi explícitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades
al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a
l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar
noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior
a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe
específica d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques
dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han
de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el
següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe
específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin
dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig
de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid
fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó
amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components
però sense els fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o
escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.
____________________________________________________________________________
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0330401,B0331300.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de
l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural,
complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en
l'article 28 de l'EHE.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament
de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració
física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es
puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica
superior al 10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres
enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes
d'exposició I o Iib
- Protecció de cobertes
- Bases i subbases de paviments
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una
densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
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- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats
provinents de formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que
s'utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt;
D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció
de formigó serà menor que les següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup,
o entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb
la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que
formi un angle <=45º (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions
següents:
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret
de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33
del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor
entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable
a cada cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
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- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN
1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut d'ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons
la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode
accelerat UNE 146-508 EX): Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals: <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals: <= 18%
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó.
Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per
a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest
estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali
sílice o àlcali
silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de
reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a
l'UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents
de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix,
compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les
contemplades a l'EHE
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques
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naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila,
margues o altres materials estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal
acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de
ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per
drenar i del sistema de drenatge.
Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx =
grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de
l'aigua:
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran
filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al
costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte
a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural.
Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a
efectes del compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba
granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material
drenant haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:
F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o
llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4
mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les
següents condicions:
- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR
(NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu
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transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de
temperatura del granulat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección
General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras
5.2-IC: Drenaje superficial
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les
següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les
toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació
de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat,
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
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membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat,
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació
de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*.
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi
àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la
documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a
la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de
la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del
marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte
i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar
un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un
laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que
verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte
l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no
disposar de suficient informació, podrà determinar l'execució de comprovacions
mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació,
a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a
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la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs
següents per a verificar la conformitat de les especificacions:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid
de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i
qualitat corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o
cada 2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs
d'identificació del material:
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids
naturals ha de contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de
procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al
plec. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de
treball.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A
DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les
especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material
corresponent en l'execució del reblert.
____________________________________________________________________________
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B0 -

MATERIALS BÀSICS

B05 -

AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B051 -

CIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401,B0514301,B051E201.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament
dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés
d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat
fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques
següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin
de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent,
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de
l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva
composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i
granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat
en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord
amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han
d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos
parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6
de juny.
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Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la
norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició
o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els
subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus,
subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
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¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A
¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B
¦
¦
¦ CEM III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A
¦
¦
¦ CEM IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
¦
¦ CEM V/B
¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM
IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals
a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol
6 de la norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques
i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret
956/2008 de 6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a
UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma
UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1
(ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17
de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits
Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les
especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que
ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que
les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17
de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits
Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar
segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
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¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦
II/A-S
¦
¦
¦
II/B-S
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦
II/A-D
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦
II/A-P
¦
¦
¦
II/B-P
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦
II/A-V
¦
¦ volants
¦
II/B-V
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦
III/A
¦
¦ forn alt
¦
III/B
¦
¦
¦
III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦
IV/A
¦
¦
¦
IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques,
físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als
ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma
UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat,
protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que
no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para
todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad
a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
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Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la
Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de
la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos
de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para
la Recepción de Cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones
y criterios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos
resistentes al agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I
CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per
a construcció i per a la fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a
construcció i per a la fabricació de productes de construcció:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació
com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el
control de producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves
característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions
tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els
components principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit
superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a
mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà
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d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge
CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008
de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent
informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008
de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus
efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú,
de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques
químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si
es el cas, d'assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció
ha de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà
compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de
Conformitat del Reial Decret 1313/1988
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- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del
fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació
precisa de reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre
el ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o
barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas
que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en
les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors
remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment
de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb
l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control
sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs
de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics
i l'altra per a ser conservada preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge
i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la
documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits
establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes
de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti
homogènia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els
criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran
els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra.
S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són
satisfactoris.
____________________________________________________________________________
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CALÇS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0532310.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment
per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats
menors d'òxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5
CALÇ AMARADA EN PASTA:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat
justa per obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ AÈRIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades: Passa
- Altres calçs:
- Mètode de referència: <= 20
- Mètode alternatiu: <= 2
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades: 45% < h < 70%
- Altres calçs: <= 2%
Requisits de reactivitat i granulometria:
- Retingut pel tamís de 3 mm: 0%
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5%
- Reactivitat amb aigua t'60ºC: <= 15 min.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l'estabilitat
sigui confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l'assaig donat
en la norma UNE-EN 196-2)
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):
- Calç del tipus NHL 2: >= 15% en pes
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 9% en pes
- Calç del tipus NHL 5: >= 3 % en pes
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis
pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges
d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques.
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera
que no experimenti alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de
seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les
recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones,
especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones,
especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la
conformidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i
exteriors i altres productes de construcció:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de
característiques.
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent
informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de cal.
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions
obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu
de qualitat.
- Instruccions de treball si fos necessari
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- Informació de seguretat si fos necessària.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com
a mínim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a l'UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de cal
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d'acord a la norma
PG3, i recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les
especificacions exigides.
- Abans de començar l'obra, i cada 500 t de material de les mateixes
característiques, s'han de realitzar els assaigs identificatius corresponents
a la designació concreta.
S'han d'extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l'altra
per assaigs de contrast que s'ha de conservar al menys cent dies.
Els assaigs de recepció han de ser els següents:
- Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE-EN 459-2)
- Contingut d'anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)
- Reactivitat a l'aigua (UNE 80502)
- Finor de molta (UNE-EN 459-2)
S'han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant
l'execució. Per a cada tipus de calç s'han de realitzar obligatòriament els assaigs
de recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques.
Els mètodes d'assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat en el PG3 article 200 i els criteris
que exposi la DF. De cada lot s'han d'extraure dos mostres, una per realitzar els
assaigs de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que s'haurà de conservar
durant al menys 100 dies. S'ha de prendre una tercera mostra si el subministrador
de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les
especificacions establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté
apareix en estat grumollós o aglomerat.
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B055 -

LLIGANTS HIDROCARBONATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B055U120,B0552100.
1. - DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.
S'han considerat els tipus següents:
- Emulsions bituminoses
- Betum asfàltic
- Betum modificat amb polímers
- Quitrà
La Emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites
partícules d'un lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució
aquosa, amb un agent emulsionant.
El Betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volàtil, obtingut
a partir del cru de petroli o asfalts naturals, soluble en toluè, molt viscós i
gairebé sòlid a temperatura ambient.
El Quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir
del residu brut obtingut en la destil·lació destructiva del carbó a altes
temperatures.
EMULSIONS BITUMINOSES
Tindran un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum
asfàltic emulsionat.
Seran adherents sobre superfícies humides o seques.
No es sedimentaran durant l'emmagatzematge de manera que no pugui restituir la
seva condició primitiva per agitació moderada.
No seran inflamables
Tipus: catiòniques.
Càrrega de partícules: Polaritat positiva (1)
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques:
Taula 213.3.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques
Denominació UNE EN 13808 C60B C60B C60B C60B C50B C60B C60B
4 ADH 4 TER 4 CUR F5
F5
5 MIC 7 REC
IMP
IMP
Denominació anterior (*) ECR- ECR- ECL- ECI
ECL- ECL-
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1
1
1
2d
Característi UNE
Unit Assajos sobre emulsió original
ques
EN
at
Propietats
1425
TBR (classe 1)
perceptibles
Polaritat de 1430
Positiva (classe 2)
partícules
Índex de
70-1 70-1 70-1
≥
120120trencament
30
30
30
120- 180
1307
180
(1)
(3)
(4)
180
(6)
5-1
Clas
Clas Clas Clas
Clas Clas
se 5
se 4 se 4 se 4
se 5 se 5
Contingut de
58-6 58-6 58-6 58-6 48-5 58-6
lligant
2
2
2
2
2
2
(Per
1428 %
Clas Clas Clas Clas Clas Clas
contingut
se 5 se 5 se 5 se 5 se 3 se 5
d'aigua)
Contingut
≤
≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0
5-15 ≤ 2,0
d'oli
10,0
Clas Clas Clas
1431 %
Clas Clas
destil·lat
Clas
se 2 se 2 se 2
se 7 se 2
se 6
Temps de
35-8 35-8 35-8 15-4 15-4 15-4
fluència (2 1284
0 (2) 0 (2) 0 (2) 5 (5) 5 (5) 5 (7)
S
mm, 40 º C) 6
Clas Clas Clas Clas Clas Clas
se 4 se 4 se 4 se 3 se 3 se 3
Residu de
≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1
Clas Clas Clas Clas Clas Clas
tamisat (per 1429 %
se 2 se 2 se 2 se 2 se 2 se 2
tamís 0,5 mm)
Tendència a
≤ 10 ≤ 10
≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 5
la
1284
Clas Clas Clas Clas Clas Clas
%
sedimentació 7
se 3 se 3 se 3 se 2 se 3 se 3
(7 d)
≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90
Adhesivitat
1361
%
Clas Clas Clas Clas Clas Clas
4
se 3 se 3 se 3 se 3 se 3 se 3
(*) Denominació informativa per adaptació a nova nomenclatura
TBR: S'informarà del valor.
Taula 213.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual
Denominació UNE EN
C60B4 C60B4 C60B4 C60BF C50BF C60B5
13808
ADH
TER
CUR
5 IMP 5 IMP MIC
Denominació anterior ECR-1 ECR-1 ECL-1 ECI
ECL-2
(*)
d
Característ UN Unit Assaigs sobre emulsió original
iques
E
at
EN
Residu per evaporació, segons UNE EN 13074
Penetració
≤ 330 ≤500( ≤330( >330( >330(
≤ 100
25 º C
12)
14 0,1 (10) 11)
10)
12)
Class
Class Class Class Class Class
26 mm
e3
e7
e6
e2
e6
e7

2b

≥ 220
(6)
Clas
se 7
58-6
2
Clas
se 5
≤ 2,0
Clas
se 2
15-4
5 (9)
Clas
se 3
≤ 0,1
Clas
se 2
≤ 10
Clas
se 3
≥ 90
Clas
se 3
europea.

C60B7
REC
ECL-2
b

≤ 330
Class
e6
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≤ 35
≤ 35
≥ 35
≥ 35
≥ 43
≥ 50
≥ 35
(12)
(12)
(10)
(10)
Class Class
Class
c.
Class Class Class
Class
e4
e6
e3
e7
e7
e6
e6
Residu per evaporació, segons UNE EN 13074, seguit d'estabilització
UNENEN 14859 i envelliments UNE EN 14769
Penetració
14 0,1 DV
25 º C
26 mm
Classe 2
Punt de
14
DV
c.
reblaniment 27
Classe 2
(*) Denominació informativa per adaptació a nova nomenclatura europea.
TBR: S'informarà del valor,.
DV: Valor declarat pel fabricant
Punt de
reblaniment 14
27

Taula 213.4.a Especificacions de les Emulsions bituminoses catiòniques
modificades
Denominació UNE EN 13808
C60BP4 ADH C60BP4 TER C60BP5 MIC
Denominació anterior (*)
ECR-1-m
ECL-2d-m
Característiques
UNE EN Unita Assajos sobre emulsió original
t
Propietats
1425
TBR (classe 1)
perceptibles
Polaritat de
1430
Positiva (classe 2)
partícules
70-130 (1) 70-130 (3) 120-180
Índex de trencament 13075-1
(4)
Classe 4
Classe 4
Classe 5
Contingut de lligant
58-62
58-62
58-62
(Per contingut
1428
%
Classe 5
Classe 5
Classe 5
d'aigua)
Contingut d'oli
≤ 2,0
≤ 2,0
≤ 2,0
1431
%
destil·lat
Classe 2
Classe 2
Classe 2
Temps de fluència (2
35-80 (2) 35-80 (2) 15-45 (5)
12846 S
mm, 40 º C)
Classe 4
Classe 4
Classe 3
Residu de tamisat (per
≤ 0,1
≤ 0,1
≤ 0,1
1429
%
tamís 0,5 mm)
Classe 2
Classe 2
Classe 2
≤ 10
≤ 10
Tendència a la
≤ 10
12847 %
Classe 3
Classe 3
Classe 3
sedimentació (7 d)
≥ 90
≥ 90
≥ 90
Adhesivitat
13614 %
Classe 3
Classe 3
Classe 3
(*) Denominació informativa per adaptació a nova nomenclatura europea.
TBR: S'informarà del valor.
Taula 213.4.b Especificacions del lligant residual
Denominació UNE EN 13808
C60BP4 ADH C60BP4 TER
Denominació anterior (*)
ECR-1-m
Característiques
UNE EN Unitat Assajos sobre emulsió
Residu per evaporació, segons UNE EN 13074
(6) <= 50 (7)
Penetració 25 º C 1426
0,1 mm <= 330
Classe 6
Classe 6
Punt de reblaniment1427
c.
> = 35 (6) > = 55

C60BP5 MIC
ECL-2d-m
original
<= 100
Classe 6
<=50
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Classe 6
Classe 2
Classe 6
Cohesió per pèndol
> = 0,5
> = 0,5
> = 0,5
13588
J/cm2
Vialit
Classe 2
Classe 2
Classe 2
Recuperació
> = 40
> = 40
> = 40
13398
%
elàstica, 25 º C
Classe 3
Classe 3
Classe 3
Residu per evaporació segons UNE EN 13074, seguit d'estabilització
segons UNE EN 14895 i d'envelliment, segons UNE EN 14769
DV
Penetració 25 º C 1426
0,1 mm
Classe 2
DV
Punt de reblaniment1427
c.
Classe 2
Cohesió per pèndol
DV
13588
J/cm2
Vialit
Classe 2
Recuperació
TBR
13398
%
elàstica, 25 º C
Classe 1
(*) Denominació informativa per adaptació a nova nomenclatura europea.
TBR: S'informarà del valor.
DV: Valor declarat pel fabricant.

Punt de Reblaniment

Punt de fragilitat Fraass 12593 c.

TBR

Les emulsions amb residus de destil·lació més durs es designen amb el tipus seguit
de la lletra D.
La denominació de les emulsions bituminoses s'expressa d'acord amb la UNE-EN 13808
segons el format: C _% lligant_B_P_F_I.ruptura_aplicació
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica.
-% Lligant: Contingut de lligant.
- B: Indicatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic.
- P: quan incorpora polímers.
- F: quan incorpora contingut en fluïdificant> 2%.
- I.ruptura: nombre d'una xifra (1 a 7) indica la classe de comportament a ruptura,
determinada segons la UNE EN 13075-1.
- Aplicació: abreviatura del tipus d'aplicació de l'emulsió:
ADH: reg d'adherència
TER: reg d'adherència (termoadherent)
CUR: reg de curat
IMP: reg d'imprimació
MIC: microaglomerat en fred
REC: reciclatge en fred

Punt d'inflamació en vas ISO
obert
2592

≥ 245 ≥ 240 ≥ 230 ≥ 230 ≥ 220

BETUM ASFÀLTIC
Tindrà un aspecte homogeni i una absència gairebé absoluta d'aigua, de manera que
no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. Tindrà una temperatura
homogènia, serà consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.
En qualsevol cas serà adherent amb les superfícies minerals dels àrids, ja siguin
seques o humides.
S'utilitzarà la denominació de betum asfàltic dur per als destinats a la producció
de mescles bituminoses d'alt mòdul.
Taula 211.2. Requisits dels Betums asfàltics.
Unita
70/10 160/2
Característica
UNE EN
15/25 35/50 50/70
t
0
20
Penetració a 25 º C

1426

0,1 mm 15-25 35-50 50-70

70-10 160-2
0
20
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1427

c.

Resistènci
a a
12607
l'envellim Canvi de massa
%
-1
ent UNE EN
12607-1
Penetració
retinguda

1426

Increment del
Punt
1427
Reblaniment
Índex de Penetració

60-76 50-58 46-54 43-51 35-43

≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,8 ≤ 1,0

%

≥ 55

≥ 53

≥ 50

≥ 46

≥ 37

c.

≤ 10

≤ 11

≤ 11

≤ 11

≤ 12

12591
13924
Annex
A

c.

Solubilitat
12592 %
TBR: S'informarà del valor.

De
De
De
De
De
-1,5 a -1,5 a -1,5 a -1,5 a -1,5 a
+0,7 +0,7 +0,7 +0,7 +0,7
≤ -5

≤ -8

≤ -10 ≤ -15

≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0

La denominació dels betums asfàltics es compondrà de la lletra B seguida de dos
nombres representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb la UNE-EN
1426 separats per una barra a la dreta (/) segons el següent format:
B P.min / P.max.
- B: Indicatiu que és un betum asfàltic.
- P.min: Penetració mínima.
- P.máx: Penetració màxima.
Els betums asfàltics a emprar segons UNE EN 12594 I UNE EN 13924 són:
B 15/25, B 35/50, B 50/70, B 70/100 i B 160/220.
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS
Lligant hidrocarbonatat amb les propietats reològiques han estat modificades
durant la seva fabricació per l'ocupació d'un o més polímers orgànics.
També es consideren betums modificats:
- Els fabricats amb polímers subministrats a granel.
- Els que es fabriquen en el lloc de treball a instal·lacions específiques
independents.
Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als àrids o en el mesclador
de la planta de fabricació en obra.
Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers
Denominació UNE EN 14023
PMB
PMB
PMB
PMB
PMB
PMB
10/4 25/5 45/8 45/8 45/8 75/13
0-70 5-65 0-60 0-65 0-75 0-60
Denominació anterior (*)
BM-1 BM-2 BM-3 BM-3
BM-4
b
c
Característica
UNE Unit Assajos sobre el betum original

21

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Penetració a 25 º C

EN

at

1426

0,1
mm

10-40 25-55
≥ 70

≥ 65

45-80

Punt de reblaniment

1427 c.

Cohesió.
Força-ductilitat

1358
9
J/cm ≥ 2 a ≥ 2 a ≥ 2 a 5 ≥ 3 a 5 ≥ 3 a 5 ≥ 1 a 5
15 º C 10 º C º C
º C
º C
º C
1370 2
3

Punt de fragilitat
Fraass

1259
c.
3

≤ -5

≤ -7

Recuperació elàstica a 1339
%
25 º C
8

TBR

≥ 50

Diferènc
Estabilitat a ia de
1339
c.
l'emmagatzem punt de 9
atge (**)
reblanim 1427
ent

≤ 5

≤ 5

Diferènc
1339
ia de
0,1
9
penetrac
mm
1426
ió
Punt d'inflamació

ISO
c.
2592

≤ 9

≤ 9

≥ 60

45-80 45-80 75-130

≤ -12
≥ 50

≤ 5

≤ 9

≥ 65

≥ 75

≥ 60

≤ -15 ≤ -15 ≤ -15
≥ 70

≥ 80

≥ 60

≤ 5

≤ 5

≤ 5

≤ 9

≤ 13

≤ 13

≥ 235 ≥ 235 ≥ 235 ≥ 235 ≥ 235 ≥ 220
Durabilitat - Resistència a
l'envelliment EN 12607-1

Canvi de massa

1260
%
7-1

≤ 0,8 ≤ 0,8 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0

Penetració retinguda

1426 %

≥ 60

≥ 60

≥ 60

≥ 60

≥ 60

≥ 60

≤ 8

≤ 8

≤ 10

≤ 10

≤ 10

≤ 10

Increment del punt de
1427 c.
reblaniment

Disminució del punt de
1427 c.
≤ 5
≤ 5
≤ 5
≤ 5
≤ 5
reblaniment
(**) Exigible a lligants que no es fabriquin "in situ".
TBR: S'informarà del valor.

≤ 5

La denominació dels betums modificats amb polímers asfàltics es compondrà de les
lletres PMB seguides de tres nombres. Els dos primers representatius de la seva
penetració mínima i màxima d'acord amb la UNE-EN 1426 separats per una barra a
la dreta (/), i el tercer precedit d'un guió (-) representa el punt de reblaniment
segons UNE 1427.En cas que el polímer utilitzat en la fabricació sigui
majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics, al final s'afegirà la lletra C,
segons el següent format: PMB P.min / P.max
- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers.
- P.min: Penetració Mínim.
- P.máx: Penetració màxima.
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- (-): Punt de reblaniment.
- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats.
Els betums modificats a emprar segons UNE EN 14023 són:
PMB 10/40-70, PMB 25/55-65, PMB 45/80-60, PMB 45/80-65, PMB 45/80-75 i PMB
75/130-60
La viscositat del betum modificat amb polímers és compatible amb la temperatura
(T) de fabricació:
- T <190 º C per betums amb punt de reblaniment mínim> = 70 º C.
- T <180 º C per a la resta.
QUITRÀ:
Tindrà un aspecte homogeni.
No tindrà aigua i no farà escuma en escalfar.
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123): <= 0,5%
Índex d'escuma (NLT 193): <= 8
Característiques físiques del quitrà:
Característiques
Tipus de Quitrà
AQ 38

AQ 46

BQ 30

BQ 58

BQ 62

Equiviscositat (NTL
188) (amb una
38 º C
tolerància de 1,5 º C)

46 º C

30 º C

58 º C

62 º C

Densitat relativa
1,10 ≤
(DR) 25 º C/25 º C (NTL DR
122)
≤ 1,25

1,11 ≤
DR
≤ 1,25

1,10 ≤
DR
≤ 1,24

1,13 ≤
DR
≤ 1,27

1,13 ≤
DR
≤ 1,27

≤ 0,5%
≤ 0,5%
Destil·lació en massa ≤ 0,5%
≤ 0,5%
3 ≤ DT% ≤ 2 ≤ DT% ≤ 4 ≤ DT% ≤ ≤ 0,5%
(DT)
≤ 2%
≤ 3%
11%
10%
7%
a) fins a 200 º C
b) 200 º C - 270 º C 4 ≤ DT% ≤ 2 ≤ DT% ≤ 4 ≤ DT% ≤ 1 ≤ DT% ≤ 1 ≤ DT ≤
6%
7%
9%
9%
c) 270 º C - 300 º C 9%
bic
≤ 8%
≤ 16%
≤ 12%
≤ 7%
≤ 16%
Punt de reblaniment ≤ 35
≤ 35
(A i B) del residu de PR
PR
destil·lació
≤ 53 º C ≤ 55 º C
Fenols en volum (NTL
≥ 2,5%
≥ 3%
190)
Naftalina en massa
≥ 3%
≥ 4%
(NTL 191)
Insolubles en Toluè
≥ 24%
≥ 25%
(en massa) (NTL 192)

≤ 35
PR
≤ 56 º C ≤ 56 º C
≤ 46 º C
≥ 3%

≥ 2%

≥ 2%

≥ 4%

≥ 2,5%

≥ 2,5%

≥ 23%

≥ 28%

≥ 28%

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir
l'aprovació de la DF que comprovarà que les condicions d'emmagatzematge no puguin
alterar la qualitat del matèria. Si la DF no l'aprova, s'ha de suspendre la
utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les característiques
que es creguin oportunes.
EMULSIONS BITUMINOSES
Subministrament: En camions cisterna que poden ser sense aïllament ni sistema de

22

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
calefacció, si han contingut altres líquids hauran d'estar netes abans de la
càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adequat per prendre mostres.
Emmagatzematge: En un o diversos tancs aïllats entre si amb boques de ventilació,
comptaran amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a prendre
mostres.
Les emulsions bituminosa de trencament lenta (I.ruptura 5 a 7), per
microaglomerats en fred i reciclats en fred, s'han de transportar en cisternes
completes (> = 90%), a temperatura <50 º C.
En emulsions de trencament lenta (I.ruptura 5 a 7) i Termoadherents (TER) que
s'emmagatzemin mes de 7 dies, s'ha d'assegurar la seva homogeneïtat prèvia posada
en obra.
Si els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport
disposaran de mitjans pneumàtics o mecànics per al tràfec ràpid.
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec de l'emulsió estaran disposades
per a ser netejades fàcilment després de cada aplicació
BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de
control de la temperatura situats a llocs visibles. Han de disposar d'un sistema
que permeti escalfar el betum quan per qualsevol anomalia baixi la temperatura
fins a punts en què no pugui ser transportat, i d'un a vàlvula per a prendre mostres.
Emmagatzematge: En tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control.
Els tancs estaran calorifugats i proveïts de termòmetres visibles, i dotats de
sistema de calefacció que eviti que la temperatura fixada per al seu emmagatzematge
es desviï més de deu graus Celsius (10 º C). Disposarà d'una vàlvula per a prendre
mostres.
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport
estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al tràfec ràpid.
Les canonades i bombes utilitzades en el tràfec del betum hauran d'estar
calefactades i aïllades tèrmicament, i disposades per a ser netejades fàcilment
després de cada aplicació.
BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS
Si no compleixen amb els valors d'estabilitat a l'emmagatzematge de la taula 212.2
del PG-3/75, els mitjans de transport i emmagatzematge disposaran de sistema
d'homogeneïtzació.
En lligants amb sedimentació o que continguin pols de cautxú de pneumàtics
reciclats, els tancs d'emmagatzematge han de ser d'eix vertical, amb sistema
d'agitació i recirculació, i sortida inferior amb forma troncocònica.
3. - UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT
Unitat de mesurament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri de mesura: quantitat necessària subministrada a l'obra
4. - NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT
Ordre de 6 de febrer de 1976 per la qual s'aprova el Plec de prescripcions tècniques
generals per a obres de carreteres i ponts (PG 3/75)
Ordre de 21 de gener de 1988 sobre modificació de determinats articles del Plec
de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG 3/75).
Ordre de 8 de maig de 1989 per la qual es modifiquen parcialment determinats
preceptes del plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres
i ponts (PG 3/75).
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Ordre de 27 de desembre de 1999 per la qual s'actualitzen determinats articles
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts
en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats.
Ordre Circular 29/2011, sobre el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a
obres de carreteres i ponts (PG-3/75).Lligants Bituminosos i microaglomerats en
fred.
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
Cada cisterna que arribi a obra s'acompanyarà d'albarà i informació de
l'etiquetatge i marcatge CE corresponent, l'albarà inclourà:
- Nom i adreça del fabricant.
- Data de fabricació i subministrament.
- Identificació del vehicle que el transporta.
- Quantitat subministrada.
- Denominació comercial i tipus de betum asfàltic o emulsió bituminosa
subministrada.
- Nom i adreça del comprador i destinació.
- Referència de la comanda.
L'etiquetatge i marcatge CE ha d'incloure:
- Símbol del marcatge CE.
- Número d'identificació de l'organisme de certificació.
- Nom o marca identificativa i adreça del fabricant.
- Dues últimes xifres de l'any en què es fixa el marcat.
- Número del certificat de control de producció.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES
- Referència a la norma UNE EN 13808.
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst.
Característiques de la EMULSIÓ:
- Viscositat UNE EN 12846.
- Adhesivitat NE EN 13614.
- Índex trencament UNE EN 13075-1, i estabilitat ciment UNE EN 12848.
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE EN 13074:
- Consistència a temperatura de servei intermèdia, penetració a 25 º C UNE EN
1426.
- Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427.
- Cohesió lligant residual en emulsions bituminoses modificades (pèndol Vialit
UNE EN 13.588).
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE EN 13074, seguit
d'estabilització segons UNE EN 14895 i envelliment segons UNE EN 14769:
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia, penetració retinguda
UNE EN 1426.
- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada, increment punt
reblaniment UNE EN 1427.
- Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol Vialit UNE
EN 13.588).
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS
- Referència a la norma UNE EN 12591 o UNE EN 13924.
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst.
Característiques del Betum:
- Consistència a temperatura de servei intermèdia, penetració a 25 º C UNE EN 1426.
- Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427.
- Dependència de la consistència amb la temperatura UNE EN 13588 o UNE EN 13924.
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada
(resistència a l'envelliment UNE EN 12607-1:
- Penetració retinguda UNE EN 1426.
- Increment del punt de reblaniment UNE EN 1427.
- Canvi de massa UNE EN 12607-1.
- Fragilitat a baixa temperatura de servei (punt fragilitat Fraass UNE EN 12593,
només en betums UNE EN 12591
El subministrador aportarà informació sobre:
- Temperatura màxima d'escalfament.
- Rang de temperatura de barreja i compactació.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS MODIFICATS AMB
POLÍMERS.
- Referència a la norma UNE EN 14023.
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst.
Característiques del Betum modificat amb polímers:
- Consistència a temperatura de servei intermèdia, penetració a 25 º C UNE EN 1426.
- Consistència a temperatura de servei elevada, punt de reblaniment UNE EN 1427.
- Cohesió (força-ductilitat UNE EN 13589 i 13703).
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada
(resistència a l'envelliment UNE EN 12607-1:
- Penetració retinguda UNE EN 1426
- Increment del punt de reblaniment UNE EN 1427
- Canvi de massa UNE EN 12607-1
- Fragilitat a baixa temperatura de servei, punt fragilitat Fraass UNE EN 12593.
- Recuperació elàstica a 25 º C UNE EN 13398
El subministrador aportarà informació sobre:
- Temperatura màxima d'escalfament.
- Rang de temperatura de barreja i compactació.
- Temps màxim d'emmagatzematge.
La DF podrà exigir informació addicional sobre la resta de característiques de
les cada tipus de lligant hidrocarbonat.
En els Betums modificats amb polímers es pot demanar addicionalment el valor
d'estabilitat a l'emmagatzematge segons UNE EN 13399 per verificar els sistemes
de transport i emmagatzematge.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per
part de la DF.
- Recepció de l'albarà, el full de característiques i del certificat de qualitat
del material.
OPERACIONS DE CONTROL EMULSIONS BITUMINOSES
Per a cada cisterna arribada a obra es podrà prendre dues mostres de dos quilograms
segons UNE EN 58, en el moment del transvasament del material de la cisterna al
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tanc d'emmagatzematge.
Sobre una mostra es realitzarà els següents assaigs:
- Càrrega de les partícules UNE EN 1430
- Índex de trencament UNE EN 13075-1
- Contingut d'aigua UNE EN 1428
- Tamisat UNE EN 1429
La segona mostra es conservarà durant 15 dies per realitzar assaigs de contrast
si fossin necessaris.
Es controlarà en el moment de l'ocupació a la sortida del tanc d'emmagatzematge.
Un lot equival a la quantitat de 30 to fracció diària d'emulsió bituminosa, en
el cas de regs es considerarà la fracció setmanal.
La DF podrà fixar una altra mida per al lot.
De cada lot d'emulsió bituminosa es prendran 2 mostres de 2 quilograms segons UNE
EN 58, a la sortida del tanc d'emmagatzematge.
Sobre una mostra es realitzarà els següents assaigs:
- Càrrega de les partícules UNE EN 1430
- Índex de trencament UNE EN 13075-1
- Contingut d'aigua UNE EN 1428
- Tamisat UNE EN 1429
La segona mostra es conservarà durant 15 dies per realitzar assaigs de contrast
si fossin necessaris.
Es podrà controlar de forma addicional si la DF ho exigeix realitzant els assajos
per a comprovar les característiques de les taules 213.3 i 213.4 de l'article 213
del PG-3, amb freqüència d'una vegada cada mes i mínim de tres vegades, durant
l'execució i per cada tipus i composició d'emulsió bituminosa.
En el cas d'emmagatzematge de les emulsions per períodes> 15 dies o> 7 dies per
emulsions de trencament lenta o Termoadherents, es realitzaran previ a la seva
ocupació sobre dues mostres, una de la part superior i una altra de la part inferior
del tanc d'emmagatzematge els següents assajos:
- Assaig de tamisatge UNE EN 1429
- Assaig de contingut en betum asfàltic residual UNE EN 1431
De no complir els valors estipulats, s'homogeneïtzarà i es realitzaran nous
assaigs o serà retirada. La DF podrà disminuir els terminis fixats en cas de
condicions atmosfèriques o d'obra anormals.
OPERACIONS DE CONTROL BETUMS ASFÀLTICS
La DF podrà efectuar assaigs de recepció seguint els següents criteris:
Control en la recepció es realitzarà per a cada cisterna amb betum arribat a obra
es podran prendre dues mostres d'almenys un quilogram segons UNE EN 58, en el moment
del transvasament del material de la cisterna al tanc d'emmagatzematge.
Sobre una mostra es realitzarà la determinació de penetració segons UNE EN 1426
i la segona mostra es conservarà fins a la fi del període de garantia.
Control a l'entrada al mesclador. Un lot equival a la quantitat de 300 t de betum
asfàltic, que acceptarà o rebutjarà en bloc. La DF podrà fixar una altra mida per
al lot.
De cada lot de betum asfàltic es prendran dues mostres d'un quilogram segons UNE
EN 58, en algun punt entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada al
mesclador.
Sobre una mostra es realitzarà els següents assaigs:
- Determinació de la penetració UNE EN 1426
- Punt de reblaniment UNE EN 1427
i es calcularà l'índex de penetració UNE EN 12591 o UNE EN 139241428
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La segona mostres es conservarà fins a la fi del període de garantia.
Control addicional si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les
característiques de les taules 211.2 de l'article 211 del PG-3, amb freqüència
d'una vegada cada mes i com a mínim de tres vegades durant l'execució, i per a
cada tipus i composició de betum asfàltic.
OPERACIONS DE CONTROL BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS
Control de recepció es realitzarà sobre el subministrament en cisternes o la
fabricació en obra.
Per a cada cisterna amb betum modificat amb polímers arribat a obra es podran
prendre dues mostres d'almenys un quilogram segons UNE EN 58, en el moment del
transvasament del material de la cisterna al tanc d'emmagatzematge.
Sobre una mostra es realitzarà els següents assaigs:
- Penetració UNE EN 1426
- Punt de reblaniment UNE EN 1427
- Recuperació elàstica UNE EN 13398
La segona mostra es conservarà fins a la fi del període de garantia.
Per a cada fabricació en obra es prendran mostres en les canonades de sortida de
la instal·lació de fabricació del lligant, dos cada cinquanta tones i almenys dos
cada jornada de treball, conservant una fins a la fi del període de garantia, i
realitzant sobre l'altra els següents assaigs:
- Penetració UNE EN 1426
- Punt de reblaniment UNE EN 1427
- Recuperació elàstica UNE EN 13398
Control a l'entrada del mesclador.
Quan es fabriqui betum en obra sense emmagatzematge intermedi previ a l'entrada
d'aquest en el mesclador de la planta de mescla bituminosa, no serà necessari
control.
Un lot equival a la quantitat de 300 t de betum modificat amb polímers que
s'acceptarà o rebutjarà en bloc. La DF de les obres podrà fixar una altra mida
per al lot.
De cada lot de betum asfàltic es prendran dues mostres d'un quilogram segons UNE
EN 58, en algun punt entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada al
mesclador.
Sobre una mostra es realitzarà els següents assaigs:
- Penetració UNE EN 1426
- Punt de reblaniment UNE EN 1427
- Assaig de recuperació elàstica UNE EN 13398.
La segona mostra es conservarà fins a la fi del període de garantia.
Control addicional si la DF ho exigeix realitzant els assajos per a comprovar les
característiques de les taules 212.2 del PG-3, amb freqüència d'una vegada cada
mes i com a mínim de tres vegades durant l'execució, i per a cada tipus i composició
de betum modificat amb polímers.
En el cas d'emmagatzematge dels betums modificats amb polímers per períodes> 15
dies, es realitzaran previ a la seva ocupació sobre dues mostres, una de la part
superior i una altra de la part inferior del dipòsit d'emmagatzematge dels següents
assaigs:
- Penetració UNE EN 1426
- Punt de reblaniment UNE EN 1427
De no complir els valors estipulats, s'homogeneïtzarà i es realitzaran nous
assajos o es retirarà. La DF podrà disminuir els terminis en cas de condicions
atmosfèriques o d'obra anormals.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
De forma general, de cada cisterna arribada a obra en el moment del transvasament
al tanc d'emmagatzematge.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES A EMULSIONS BITUMINOSES
En cada lot a la sortida del tanc d'emmagatzematge, en el moment d'ocupació.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES A BETUMS ASFÀLTICS
En cada lot en un punt entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i el mesclador.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES A BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS
En la fabricació en obra a la canonades de sortida de la instal·lació.
En cada lot en un punt entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i el mesclador.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT
La DF indicarà les mesures a adoptar en el cas que els lligants hidrocarbonats
no compleixin alguna de les especificacions establertes en les taules de l'article
corresponent del PG-3/75.
____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B06 -

FORMIGONS DE COMPRA

B064 -

FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B064300C,B064100C,B06430025,B064500C,B064100B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una
central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei
21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per
dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
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- Resistència característica a compressió per als formigons designats per
propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per
dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat
o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP
per al formigó pretesat
- R:
Resistència
característica
a
compressió,
en
N/mm2
(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova,
P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la
composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient
especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del
granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que
ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades
a la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar,
s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article
37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre
cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es
tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar
l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures
d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del
ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment.
La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre
la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de
l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma
UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i
complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del
ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a
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valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de
l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus
de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R,
CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM
42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments
per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P
i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els
resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els
de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma
EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima
de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma
EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació
aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu
superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
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- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i
al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han
de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs
de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
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Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han
de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs
de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la
fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta
fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la
mescla.
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5
mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN
933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a
la mescla total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major
de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor
d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà
inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques,
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua
o altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes, relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim,
les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant
com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.
39.2 de l'EHE-08,
indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de
laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes,
procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a
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compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus
de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a
28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó
procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el
seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3
de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua
sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el
formigó amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions
de subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu
de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre
de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre
de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran
del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els
valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia
per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es
faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es
comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i
calculant el valor de la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons
que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin
en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00
metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió,
amb llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi
adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan
el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació
amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es
realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie
es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7
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i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN
12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28
dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la
consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un
tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies
i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran
els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb
la freqüència indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el
subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig
granulomètric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la
temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes
es prendrà d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel
mati i l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ
ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons
les condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es
comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes
agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a
l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
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- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <=
50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a
l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a
l'article 81 de l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra
sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos,
xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N
pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un
control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen
per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt
controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un
nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central
d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó
preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó,
s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà
el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins
del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels
dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real
correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions
de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número
de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la
resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
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S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la
vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat
del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A
PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de
l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la
consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de
prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als
resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la
dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a
l'exigida. En altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir
entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes
sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu
unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de
resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els
corresponents assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics
(UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies.
La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es
realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb
el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència
mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà
aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a
càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec
del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització
al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de
resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana
de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en
qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència
obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica
multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:
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Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la
fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.
____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B06 -

FORMIGONS DE COMPRA

B06N -

FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B06NN12C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però
col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de
neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la
geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la
dessecació del formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q,
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i
ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T,
CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig,
o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid
gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de
l'EHE-08 amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no
estructural contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
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El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531,
0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida
màxima del granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima
de 15 N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a
40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF
indiqui el contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del
ciment utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes: ± 3%
- Contingut de granulats, en pes: ± 3%
- Contingut d'aigua: ± 3%
- Contingut d'additius: ± 5%
- Contingut d'addicions: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques,
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua
o altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim,
les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d'autoconsum
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HLper a formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència
a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del
granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
- Tipus i contingut de ciment
- Relació aigua ciment
- Contingut en addicions, si es el cas
- Tipus i quantitat d'additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d'ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el
formigó amb la dosificació correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació
quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu
de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de
dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de
condicions.
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons
les condicions del plec.
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà
el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins
del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels
dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
____________________________________________________________________________
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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B0 -

MATERIALS BÀSICS

B07 -

MORTERS DE COMPRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0710180,B071B700,B0710150,B0715000,B0710250,B0711023,B071U102.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua
forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de
superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes
temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgà nics que donen com a resultat una pasta
adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i cà rregues minerals, que
s’han de barrejar amb aigua just abans d’utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa,
additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals
que el seu enduriment resulta d’una reacció química, poden presentar-se en forma d’un o més
components.
S’han considerat les classes següents, en funció de les caracterí stiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D’adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió
millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d’adormiment normal:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
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- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals :
- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1324 ): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals :
- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una
formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la temperatura ambient
i superficials del lloc on es col· loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de
poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de
formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nics, granulats, aigua i addicions o additius (en el
seu cas), per a fàbriques d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d’unió i rejuntat.
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S'han considerat els tipus següents:
- Morter d’ us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al
valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o
igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima
declarada per el fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum
o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d’us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d’ aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin
aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segon s UNE-EN 13501-1
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit
de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES
CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d’us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està
llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
- Mètode d’aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d’aplicació
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE
PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema
de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en
Fàbrica
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes
proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que
s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
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- Tipus de morter
- Temps d’us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d’unió (adhesió)
- Absorció d’aigua
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC,
D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant,
segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la
consistència del morter mitjançant el mètode establert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3
provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE
RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ acord a
les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del
element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el
projecte.

____________________________________________________________________________
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B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0F -

MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0F1 -

MAONS CERÀMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F1D2A1,B0F1K2A1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides,
estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació
com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets
revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat
aparent més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la
compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb
probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat
per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la
uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les
condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin
fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o
col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut
en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres
i en l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
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Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits
estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat
pel fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel
fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant
el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum,
de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències
acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant,
amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets
(UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha
d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del
DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig
reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura
de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista,
ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en
aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits
estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets
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exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel
fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de
la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències
acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del
grau d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits
estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel
fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de
la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències
acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres
anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en
contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin
modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte
1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería.
Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica
DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un
edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques
següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb
una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o
igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb
una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al
5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE
s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica,
en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que
va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i
etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas
que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca
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legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats
dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà
la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió
s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i
l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual
al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de
confiança pot resultar inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les
comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de
determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma
UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de
procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels
certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs
sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han
de complir les condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació
s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre
el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats
obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de
les 6 determinacions realitzades.
____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0G -

PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS

B0G1 -

PEDRES NATURALS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0G1U504.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres,
taulells, etc.).
Les pedres considerades són:
- Gres
- Calcària
- Granítica
- Basàltica
Els acabats superficials considerats són:
- Serrada i sense polir
- Abuixardada
- Polida
- Polida i abrillantada
- Tosquejada
- Flamejada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes,
pèls, buits o cavitats provinents de restes orgànics.
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla.
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les
cares han de ser planes.
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments
han de tenir les arestes vives.
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre:
longitud (l), amplada ( b) i gruix (d).
Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la
peça.
En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats,
discontinuïtats i esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa
dels materials afegits.
El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o
UNE-EN 12057 i/o UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341.
Pes específic (UNE_EN 1936):
- Pedra de gres: >= 24 kN/m3
- Pedra calcària: >= 20 kN/m3
- Pedra granítica: >= 25 kN/m3
PEDRA DE GRES:
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari,
constituïda per sorra de quars i materials aglomerants diversos.
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.
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PEDRA CALCÀRIA:
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen
sedimentari constituïda bàsicament per carbonat càlcic.
La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.
PEDRA GRANÍTICA:
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu
constituïda bàsicament per quars, feldespat i mica.
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics.
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA
UNE-EN 1341:
L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.
- Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatòries)
- Tractament químic superficial
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les
normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC
Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Toleràncies:
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals:
- Classe 1 (marcat P1):
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm: ± 4 mm
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm: ± 5 mm
- Rajoles de vores partides: ± 10 mm
- Classe 2 (marcat P2):
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm: ± 4 mm
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm: ± 5 mm
- Rajoles de vores partides: ± 10 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals:
- Classe 1 (marcat D1):
- Llargària < 700 mm : 6 mm
- Llargària => 700 mm : 8 mm
- Classe 2 (marcat D2):
- Llargària < 700 mm : 3 mm
- Llargària => 700 mm : 6 mm
- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:
- Classe 0 (marcat T0): Cap requisit per a la mesura del gruix
- Classe 1 (marcat T1):
- Gruix =< 30 mm: ± 3 mm
- 30 mm < gruix =< 60 mm: ± 4 mm
- > 60 mm de gruix: ± 5 mm
- Classe 2 (marcat T2):
- Gruix =< 30 mm: ± 10%
- 30 mm < gruix =< 60 mm: ± 3 mm
- > 60 mm de gruix: ± 4 mm
- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):
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- Vora recta més llarga > 0,5 m:
- Cara de textura fina: ± 2 mm
- Cara de textura gruixuda: ± 3 mm
- Vora recta més llarga > 1 m:
- Cara de textura fina: ± 3 mm
- Cara de textura gruixuda: ± 4 mm
- Vora recta més llarga > 1,5 m:
- Cara de textura fina: ± 4 mm
- Cara de textura gruixuda: ± 6 mm
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN
12058 I UNE-EN 12057
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12 mm.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN
13755
- Reacció al foc : Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524
- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters
d'escales): Ha de complir la norma UNE-EN 14157.
- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha
de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
Toleràncies:
Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm:
- Gruix nominal E en mm:
- 12<E<=15: ±1,5 mm
- 15<E<=30: ±10%
- 30<E<=80: ±3 mm
- E>80 : ±5 mm
- En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors
anteriors no són vàlids i el fabricant declararà les toleràncies de gruix.
- Planor : <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm
En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les
toleràncies.
- Llargària i amplària:
+---------------------------------------------------------------+
¦ Longitud o amplària nominal en mm.
¦
<600
¦ >=600
¦
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦
¦ Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm
¦
±1mm
¦ ±1,5mm ¦
¦ Gruix d'arestes bisellades > 50mm
¦
±2mm
¦ ±3 mm
¦
+---------------------------------------------------------------+
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm (plaquetes)
- Llargada i amplària: ±1mm
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- Gruix: ±1,5mm
- Planor: 0,15%
- Esquadres: 0,15%
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN
1469.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Càrrega de trencament de l'ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN
13755
- Reacció al foc : Ha de complir la norma UNE-EN 1469
- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524
Toleràncies:
- Gruix nominal E en mm
-12<E<=30: 10%
-30<E<=80: ±3 mm
-E>80: ±5 mm
- En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no
són aplicables i el fabricant declararà les toleràncies de gruix.
- Planor : <=2% de la Llargària de la rajola i <=3 mm
En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les
toleràncies.
- Llargària i amplària:
+---------------------------------------------------------------+
¦ Llargària o amplària nominal en mm.
¦
<600
¦ >=600
¦
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦
¦ Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm
¦
±1mm
¦ ±1,5mm ¦
¦ Gruix d'arestes bisellades > 50mm
¦
±2mm
¦ ±3 mm
¦
+---------------------------------------------------------------+
- Localització d'ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre
dels ancoratges del passador):
- Localització de l'eix mesurat al llarg de la Llargària o amplària de la
rajola: ±2 mm
- Localització de l'eix mesurat al llarg del gruix: ± 1 mm (mesurat des la
cara exposada)
- Fondària del forat: +3 / -1mm
- Diàmetre del forat +1 / -0,5mm
- Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies
especifiques.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan
servir fleixos metàl·lics a l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents
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a la corrosió.
Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR:
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents
agressius i de manera que no es trenquin ni s'escantonin.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUETES
O REVESTIMENTS MURALS:
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior.
Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento
exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y
escaleras. Requisitos.
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENT
EXTERIOR (UNE-EN 1341):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació
de zones de circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació
com a mínim:
- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407)
- El nom comercial de la pedra
- El nom i direcció del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referència a la norma UNE-EN 1341
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i
els valors declarats pel fabricant:
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat
CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
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- Referència a la norma EN 1341
- L'ús previst i la descripció de la llosa
En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles,
incloses les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:
- La resistència a flexió
- La resistència al lliscament (si procedeix)
- La resistència al derrapatge (si procedeix)
- La durabilitat
- Tractament superficial químic (si procedeix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENTS,
ESCALES I PLAQUETES (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabat de paviments exteriors per a zones d'ús peatonal i
vehicular,
- Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de
transport públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials
de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos,
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a
legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les
seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a
legislació sobre substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o
exteriors sotmesos a requisits de seguretat en ús (resistència a la flexió),
- Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de
transport públic de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o
materials per als quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés
de producció que suposi una millora en la classificació de reacció al foc (per
exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a
legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. **
Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament identificable
en el procés de producció que suposi una millora en la classificació de reacció
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material
orgànic):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi
ha de constar la següent informació com a mínim:
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable
de la posta en el mercat.
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord
amb UNE-EN 12440) i els usos finals
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- Característiques:
- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència al lliscament
- Tactilitat
- Densitat aparent
- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern:
- Resistència a la flexió
- Resistència al lliscament
- Tactilitat
- Resistència a les gelades
- Resistència al xoc tèrmic
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A REVESTIMENTS
MURALS (UNE-EN 1469):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos,
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a
legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les
seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a
legislació sobre substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o
exteriors sotmesos a requisits de seguretat en ús (resistència a la flexió),
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a
legislació sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. **
Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament identificable
en el procés de producció que suposi una millora en la classificació de reacció
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material
orgànic):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi
ha de constar la següent informació com a mínim:
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 1469)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable
de la posta en el mercat.
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord
amb UNE-EN 12440) i els usos finals
- Característiques:
- Plaques per a ús intern:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència a l'ancoratge
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat aparent
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- Plaques per a ús exterior:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència a l'ancoratge
- Resistència al glaç / desglaç
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència al xoc tèrmic
- Densitat aparent
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i
etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas
que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats
dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
OPERACIONS DE CONTROL. REVESTIMENTS MURALS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les
comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de
plaques que arribin a l'obra es demanaran al contractista els certificats del
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques,
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori
acreditat:
- Pes específic UNE-EN 12372
- Coeficient de saturació
- Absorció d'aigua UNE-EN 12372
- Coeficient de dilatació tèrmica
- Mòdul d'elasticitat
- Porositat aparent
- Duresa al ratllat (Mohs):
- Contingut d'ió sulfat
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta)
- Gelabilitat
- Resistència a la flexió UNE-EN 12372
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a
càrrec del contractista.
- Control de característiques geomètriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373
- Dimensions

40

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
-

Balcaments
Gruix
Diferència de llargària entre les arestes
Angles
Rectitud d'arestes
Planor

OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les
comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de
superfície (unes 10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques,
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori
acreditat:
- Pes específic (UNE-EN 1936)
- Coeficient de saturació
- Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339)
- Coeficient de dilatació tèrmica
- Mòdul d'elasticitat
- Porositat aparent
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Contingut d'ió sulfat
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta)
- Gelabilitat
- Resistència a la flexió
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre 10 peces en cada
subministrament:
- Gruix
- Angles
- Planor
- Rectitud d'arestes
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a
càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de
procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVESTIMENTS
MURALS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels
certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa
d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir
les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig,
a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot,
acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin
satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PAVIMENTS:
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No s'admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el
corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions
exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En
cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres
més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es repetirà l'assaig que no
compleixi les especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només
s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin
satisfactoris.
____________________________________________________________________________

B4 -

MATERIALS PER A ESTRUCTURES

B44 -

MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES

B44Z -

PLANXES I PERFILS D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B44ZF036.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a
taller.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0,
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o
S355J2H, segons UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H,
segons UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN
10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica
S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura
- Amb cargols
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència
millorada a la corrosió atmosfèrica):
- Una capa d'emprimació antioxidant
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- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de
l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de
condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils d'acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica: UNE-EN 10025-1 i
PNE-EN 10025-5
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes:
- Perfil IPN: UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034
- Perfil UPN: UNE-EN 10279
- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T: UNE-EN 10055
- Rodó: UNE-EN 10060
- Quadrat: UNE-EN 10059
- Rectangular: UNE-EN 10058
- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051
PERFILS FORADATS:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de
l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions
tècniques de subministrament següents:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2
PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de
l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de
condicions tècniques de subministrament del producte de partida.
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma
UNE-EN 10162.
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material
d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
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Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons
l'UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés
de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la
qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de
condensacions.
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer.
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i
visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de
les toleràncies establertes.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes
les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona
tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm
en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada
abans de fer la següent.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola
i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat
10.3.4 del DB-SE A i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3
i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament
quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes
d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del
material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o
conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No
s'admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han
d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a
l'article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les
xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
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La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de
recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si
s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en
direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma
següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre
que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a
l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres
d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o
més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de
dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques
particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces
armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del
muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al
"collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer
progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals
de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha
indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals
de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al
pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament
quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes
d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del
material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o
conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
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El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No
s'admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament
d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant
per al producte a aplicar.
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha
superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient.
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert
temps.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm
de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que
no s'hagi inspeccionat la unió.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons
correspongui.
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb
diluent àcid o amb raig escombrador.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el
terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
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UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1:
Condiciones técnicas generales de suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de
grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de
grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro.
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I
PERFILS D'ACER BUITS:
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació
abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és
aplicable, la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció
transversal de tall.
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al
paquet o sobre el primer producte del mateix.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord
amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:
- Sistema 2+: Declaració de prestacions
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte
acompanyat per:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
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- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:
- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el
capítol 2 de la norma EN 10025-1
- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER
CONFORMATS:
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la
següent informació:
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l'acer
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el
marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de comanda,
que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament
aplicable als perfils foradats conformats en fred)
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al
paquet.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de
control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a
mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció
requerida (UNE-EN 10204).
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:
- Sèrie lleugera: e <= 16 mm
- Sèrie mitja: 16 mm <= e <= 40 mm
- Sèrie pesada: e > 40 mm
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.
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- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:
- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)
- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)
- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:
- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461,
UNE-EN ISO 2178).
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a tracció
(UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada
(UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació.
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la
norma UNE-EN ISO 14284.
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris
establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris
establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s'aplicarà la
UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals,
així com la seva localització i orientació del producte.
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN
10219-1 seguint els parametres de la taula D.1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats
adequadament.
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable.
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia
no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la
maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta.
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs
segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si
ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas
contrari es rebutjarà.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la
peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si
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encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el
100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS
SOLDADES:
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència
de la soldadura.

____________________________________________________________________________

B7 -

MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7B - GEOTÈXTILS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7B151D0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats
mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir,
consolidat mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense
teixir, termosoldat
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La funció principal del geotèxtil pot ser:
- F: Filtració
- S: Separació
- R: Reforç
- D: Drenatge
- P: Protecció
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració
o reforç.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han
de ser rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals
del sòl.
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie
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s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen
regulats per la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries
i capes de rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R,
F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment
de talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P,
F+R+S
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965)
- Característiques essencials:
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)
- Característiques complementàries:
- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)
- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)
- Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV
ISO 12960)
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en
drenatge
Funció: Filtració (F).
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte
en drenatge
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
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- Característiques complementàries:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres
Funció: Filtració i Separació (F+S):
- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments
de terres i fonaments
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte
en moviments de terres i fonaments
Funció: Drenatge (D):
- Característiques essencials:
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Característiques complementàries:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)
Funció: Filtració i drenatge (F+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Protecció (P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
Funció: Reforç i Protecció (R+P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició
horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C
i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías
férreas y las capas de rodadura asfáltica).
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en construcciones ferroviarias.
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en sistemas de drenaje.
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de
taludes).
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en la construcción de embalses y presas.
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en la construcción de canales.
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en la construcción de túneles y estructuras subterráneas.
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en los vertederos de residuos sólidos.
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en proyectos de contenedores de residuos líquidos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i
reforç,
- Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge,
- Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció,
- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç,
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- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i
reforç,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio:
Filtració, reforç i protecció:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació,
- Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació,
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació,
- Productes per a canals de Funcio: Separació,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Massa nominal en kg
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE
s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica,
en el seu cas
- Referència a les normes aplicables
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i
etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas
que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR,
o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs
de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció
establert en la marca de qualitat de producte.
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A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
- Determinació de les característiques geomètriques sobre un 10% dels rotllos
rebuts en cada subministrament.
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 5000 m2 o fracció de geotèxtil de les mateixes característiques col·locat
en obra, es realitzaran els assaigs següents:
- Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864)
- Tracció monodireccional longitudinal i transversal (UNE 40-528) (UNE-EN
ISO 10319)
- Allargament de trencament (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319)
- Força de punxonament (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la ruptura ulterior (esquinçament) (UNE 40529)
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de
l'obra per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques,
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori
acreditat:
- Pes
- Resistència a la tracció i allargament fins el trencament
- Resistència mecànica a la perforació
- Permeabilitat (columna d'aigua de 10 cm)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a
càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris
indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament
etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del
fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle
corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si
continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES DE
TRACCIÓ MECÀNICA:
Els resultats dels assaig d'identificació compliran les condicions del plec amb
les desviacions màximes següents:
- Assaigs físics i mecànics: ± 5 %
- Assaigs hidràulics: ± 10 %
Si algun resultat queda fora d'aquestes toleràncies, es repetirà l'assaig sobre
dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan els nous resultats
estiguin d'acord a l'especificat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES SEPARADORES
DE POLIPROPILÈ:
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Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En
cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres
més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
____________________________________________________________________________

B7 -

MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7B -

GEOTÈXTILS

B7B1 -

GEOTÈXTILS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7B151D0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats
mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir,
consolidat mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense
teixir, termosoldat
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La funció principal del geotèxtil pot ser:
- F: Filtració
- S: Separació
- R: Reforç
- D: Drenatge
- P: Protecció
- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració
o reforç.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han
de ser rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals
del sòl.
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Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie
s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen
regulats per la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries
i capes de rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R,
F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment
de talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P,
F+R+S
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
Per a tots els geotèxtils:
- Característiques essencials:
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN ISO 9864)
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)
- Característiques complementàries:
- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)
- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)
- Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV
ISO 12960)
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en
drenatge
Funció: Filtració (F).
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte
en drenatge
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
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- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Característiques complementàries:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres
Funció: Filtració i Separació (F+S):
- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments
de terres i fonaments
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte
en moviments de terres i fonaments
Funció: Drenatge (D):
- Característiques essencials:
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Característiques complementàries:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)
Funció: Filtració i drenatge (F+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Protecció (P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
Funció: Reforç i Protecció (R+P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
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- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
Funció relaxació de tensions (STR):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Retenció del betúm: (UNE-EN 15381)
Si el material se utilitza en obres de carreteres regulades per el PG 3, compliran
les especificacions addicionals per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290
del mateix.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició
horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C
i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías
férreas y las capas de rodadura asfáltica).
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en construcciones ferroviarias.
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en sistemas de drenaje.
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de
taludes).
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en la construcción de embalses y presas.
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en la construcción de canales.
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en la construcción de túneles y estructuras subterráneas.
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en los vertederos de residuos sólidos.
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso
en proyectos de contenedores de residuos líquidos.
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i
reforç,
- Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge,
- Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció,
- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i
reforç,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio:
Filtració, reforç i protecció:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació,
- Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació,
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació,
- Productes per a canals de Funcio: Separació,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
Han d'anar acompanyades d'un albarà amb les següents dades:
- Noms i adreces del fabricant i de la empresa subministradora
- Dates de subministrament i de fabricació
- Quantitat que es subministra
- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat
- Nom i adreça del comprador i del destí
- Referència de la comanda
- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari
La etiqueta de marcatge CE pot estar fixada directament al geotèxtil, al embalatge
o a la documentació de acompanyament, i ha de tenir les dades que indiqui la norma
o normes UNE-EN sota les que s'hagi fet marcatge.
El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la
instal·lació, que contenguin com a mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin
cada 5 m.
Informació que s'ha de subministrar amb al producte:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Massa nominal en kg
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
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OPERACIONS DE CONTROL:
Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al
punt anterior.
Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen
les especificacions de la DT.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació
dels productes, la DF pot disposar en qualsevol moment la realització de
comprovacions i assajos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris
indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament
etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del
fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures
a adoptar (nous assajos o rebuig del lot).

La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara,
sense colorants.
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més
gruixuda.
La rajola no ha de tenir ruptures, ni escantonaments de mida considerable.
Ha de tenir una textura llisa a tota la superfície.
Ha de ser de forma geomètrica quadrada, amb la cara superficial plana.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del
fabricant.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

B9 B93 B93A -

MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9 -

MATERIALS PER A PAVIMENTS

B96 -

MATERIALS PER A VORADES

B961 -

PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES

MATERIALS PER A SUPORT DE PAVIMENTS
MATERIALS PER A RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B93AV020.
B961V001,B961NOU1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a l'execució de recrescudes de suports de paviments.
S'han considerat els materials següents:
- Terratzo
TERRATZO:
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o premsat, formada per una capa
superior, l'estesa o la cara, una capa intermèdia que a vegades pot no ser-hi,
i una capa de base o dors.
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra
molt fina, granulats triturats de marbre i d'altres pedres de mida més gran i
colorants.
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Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les
superficies exteriors a les que delimita.
S'han considerat les vorades dels materials següents:
- Pedra granítica
- Pedra de marès
S'han considerat les formes següents:
- Recte
- Corba
- Peces especials per a guals
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada
amb el martell.
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.
Les cares vistes han de ser planes i buixardades.
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar
treballades en la meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada.
Llargària de les peces de les vorades rectes: > 300 mm
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran): > 500 mm
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les
normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les
especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:
- Amplària:
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 2 mm
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 5 mm
- Entre dues cares texturades: ± 3 mm
- Alçària Classe 1 (marcat H1):
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 30 mm
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 30 mm
- Entre dues cares texturades: ± 10 mm
- Alçària Classe 2 (marcat H2):
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 20 mm
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 20 mm
- Entre dues cares texturades: ± 10 mm
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les
nominals:
- Classe 1 (marcat D1):
- Tallat: ± 5 mm
- Tall en brut: ± 15 mm
- Texturat: ± 5 mm
- Classe 2 (marcat D2):
- Tallat: ± 2 mm
- Tall en brut: ± 15 mm
- Texturat: ± 5 mm
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:
- Tall en brut:
- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 6 mm
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 6 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin
rectangulars: ± 10 mm
- Deformació de la cara superior: ± 10 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
- Texturat:
- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 3 mm
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 3 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin
rectangulars: ± 7 mm

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA IMPLANTACIO DE LA FASE V DE LA NOVA XARXA DE BUS. SUB-FASE 5.2

-

- Deformació de la cara superior: ± 5 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
Radi de corvatura (només per a vorades corbes): La desviació del radi de
corvatura d'una vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara
mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% del valor declarat
Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats
superficials han de ser:
Tall en brut: + 10 mm, -15 mm
Textura gruixuda: + 5 mm, - 10 mm
Textura fina: + 3 mm, - 3 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent
informació com a mínim:
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047)
- El nom comercial de la pedra
- El nom i la direcció del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referència a la norma UNE-EN 1343
- Els valors declarats o les classes de marcat
- Qualsevol altra informació d'interés, com ara tractaments superficials químics,
etc.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació
de zones de circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior.
Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento
exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
____________________________________________________________________________
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B9 -

MATERIALS PER A PAVIMENTS

B96 -

MATERIALS PER A VORADES

B962 -

PECES CORBES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B962V050,B962PARA.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les
superficies exteriors a les que delimita.
S'han considerat les vorades dels materials següents:
- Pedra granítica
- Pedra de marès
S'han considerat les formes següents:
- Recte
- Corba
- Peces especials per a guals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada
amb el martell.
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.
Les cares vistes han de ser planes i buixardades.
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar
treballades en la meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada.
Llargària de les peces de les vorades rectes: > 300 mm
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran): > 500 mm
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les
normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les
especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:
- Amplària:
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 2 mm
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 5 mm
- Entre dues cares texturades: ± 3 mm
- Alçària Classe 1 (marcat H1):
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 30 mm
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 30 mm
- Entre dues cares texturades: ± 10 mm
- Alçària Classe 2 (marcat H2):
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 20 mm
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 20 mm
- Entre dues cares texturades: ± 10 mm
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- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les
nominals:
- Classe 1 (marcat D1):
- Tallat: ± 5 mm
- Tall en brut: ± 15 mm
- Texturat: ± 5 mm
- Classe 2 (marcat D2):
- Tallat: ± 2 mm
- Tall en brut: ± 15 mm
- Texturat: ± 5 mm
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:
- Tall en brut:
- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 6 mm
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 6 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin
rectangulars: ± 10 mm
- Deformació de la cara superior: ± 10 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
- Texturat:
- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 3 mm
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 3 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin
rectangulars: ± 7 mm
- Deformació de la cara superior: ± 5 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes): La desviació del radi de
corvatura d'una vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara
mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% del valor declarat
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats
superficials han de ser:
- Tall en brut: + 10 mm, -15 mm
- Textura gruixuda: + 5 mm, - 10 mm
- Textura fina: + 3 mm, - 3 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent
informació com a mínim:
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047)
- El nom comercial de la pedra
- El nom i la direcció del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referència a la norma UNE-EN 1343
- Els valors declarats o les classes de marcat
- Qualsevol altra informació d'interés, com ara tractaments superficials químics,
etc.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat

53

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació
de zones de circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior.
Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento
exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
____________________________________________________________________________

B9 -

MATERIALS PER A PAVIMENTS

B96 -

MATERIALS PER A VORADES

B965 -

PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B965A4C0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una
secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.
S'han considerat els tipus següents:
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal
i en la seva capa superficial
S'han considerat les formes següents:
- Recta
- Corba
- Recta amb rigola
- Per a guals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
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Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Classes en funció de la resistència climàtica:
- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorció d'aigua
- Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de
l'assaig glaç-desglaç; cap valor unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:
- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm
- Classe 4 (marcat I): <= 20 mm
Classes en funció de la resistència a flexió:
- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les
especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més
pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:
- Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
- Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i
cantells rectes:
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos
de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta
per a l'ús
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la
resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge
quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta
per a l'ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la
resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell
o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de
reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement
a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els
requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE,
modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de
circulació de vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents
(UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del
fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN
1340)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces
cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs:
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340)
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN
12390-3)
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En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment
reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control
de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a
la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris
de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de
qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de
complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen
observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en
cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats
a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran
realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents
del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a
l'especifica't.
____________________________________________________________________________

B9 -

MATERIALS PER A PAVIMENTS

B96 -

MATERIALS PER A VORADES

B966 -

PECES CORBES DE FORMIGÓ PER A VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B966ROND.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una
secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.
S'han considerat els tipus següents:
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal
i en la seva capa superficial
S'han considerat les formes següents:
- Recta
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- Corba
- Recta amb rigola
- Per a guals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Classes en funció de la resistència climàtica:
- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorció d'aigua
- Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de
l'assaig glaç-desglaç; cap valor unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:
- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm
- Classe 4 (marcat I): <= 20 mm
Classes en funció de la resistència a flexió:
- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les
especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més
pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:
- Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
- Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i
cantells rectes:
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos
de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta
per a l'ús
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la
resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge
quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta
per a l'ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la
resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell
o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de
reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement
a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els
requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE,
modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de
circulació de vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents
(UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del
fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN
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1340)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces
cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs:
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340)
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN
12390-3)
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment
reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control
de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a
la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris
de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de
qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de
complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen
observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en
cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats
a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran
realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents
del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a
l'especifica't.
____________________________________________________________________________

Peça prefabricada de morter de ciment blanc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els
angles i les arestes rectes i la cara plana.
No pot tenir imperfeccions a la cara vista.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Absorció d'aigua (UNE 127002): <= 7,5%
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007):
- Cara a tracció: >= 5 N/mm2
- Dors a tracció: >= 4 N/mm2
Gelabilitat (UNE 127004): Absència de senyals de trencament o deteriorament
Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
- Gruix: ± 3 mm
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi: ± 0,4 mm
- Rectitud d'arestes: ± 0,4 mm
- Balcaments: ± 0,5 mm
- Planor: ± 0,4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento.
características y recepción en obra.

Definiciones,

clasificación,

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

B9 -

MATERIALS PER A PAVIMENTS

B97 -

MATERIALS PER A RIGOLES

B974 -

PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B974V002,B97422E1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents
(UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces
cadascuna i 6 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs:
- Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339):
- Absorció d'aigua
- Gelabilitat
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista
- Resistència al xoc
- Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339)
- Resistència a flexió
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- Estructura
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment
reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control
de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a
la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris
de la norma UNE-EN 1339.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de
qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de
complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen
observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en
cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats
a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran
realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents
del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a
l'especifica't.
____________________________________________________________________________

B9 -

MATERIALS PER A PAVIMENTS

B98 -

PECES ESPECIALS PER A GUALS

B981 -

PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B981V100,B981V105,B981V135,B981V110,B981V115.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les
superficies exteriors a les que delimita.
S'han considerat les vorades dels materials següents:
- Pedra granítica
- Pedra de marès
S'han considerat les formes següents:
- Recte
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- Corba
- Peces especials per a guals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada
amb el martell.
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.
Les cares vistes han de ser planes i buixardades.
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar
treballades en la meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada.
Llargària de les peces de les vorades rectes: > 300 mm
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran): > 500 mm
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les
normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les
especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:
- Amplària:
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 2 mm
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 5 mm
- Entre dues cares texturades: ± 3 mm
- Alçària Classe 1 (marcat H1):
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 30 mm
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 30 mm
- Entre dues cares texturades: ± 10 mm
- Alçària Classe 2 (marcat H2):
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 20 mm
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 20 mm
- Entre dues cares texturades: ± 10 mm
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les
nominals:
- Classe 1 (marcat D1):
- Tallat: ± 5 mm
- Tall en brut: ± 15 mm
- Texturat: ± 5 mm
- Classe 2 (marcat D2):
- Tallat: ± 2 mm
- Tall en brut: ± 15 mm
- Texturat: ± 5 mm
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:
- Tall en brut:
- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 6 mm
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 6 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin
rectangulars: ± 10 mm
- Deformació de la cara superior: ± 10 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
- Texturat:
- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 3 mm
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-

- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 3 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin
rectangulars: ± 7 mm
- Deformació de la cara superior: ± 5 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
Radi de corvatura (només per a vorades corbes): La desviació del radi de
corvatura d'una vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara
mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% del valor declarat
Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats
superficials han de ser:
Tall en brut: + 10 mm, -15 mm
Textura gruixuda: + 5 mm, - 10 mm
Textura fina: + 3 mm, - 3 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent
informació com a mínim:
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047)
- El nom comercial de la pedra
- El nom i la direcció del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referència a la norma UNE-EN 1343
- Els valors declarats o les classes de marcat
- Qualsevol altra informació d'interés, com ara tractaments superficials químics,
etc.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació
de zones de circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior.
Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento
exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
____________________________________________________________________________
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B9 -

MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9E -

MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS

B9E1 -

PANOTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9E13200,B9E1V000,B9E1VNOU.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.
S'han considerat les peces següents:
- Panot gris per a voreres
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol mostra facilitada
pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb diferents tipus en la seva
estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de la norma
UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació de l’amplària respecte de l’amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
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- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior
a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord
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amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. *
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o
materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc
extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de
vehicles:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la
mencionada data
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel
fabricant:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant el foc
- Referència a la norma UNE-EN 1339
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El sí mbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1339
- El tipus de producte i l’ús o usos previstos
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones
delimitades per als transports públics, ha de constar a més:
- Resistència al trencament
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d’ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència a la ruptura
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Els productes destinats a ús en cobertes:
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori
OPERACIONS DE CONTROL:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció
del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) per
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tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)
- Sobre 3 mostres de 3 peces:
- Absorció d’aigua
- Gelabilitat
- Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista
- Resistència al xoc
- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna
- Resistència a flexió
- Estructura
- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la
Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN
1339.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades
o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomè tric, han de complir les especificacions
del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces
rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada
mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar
contrassaigs sobre dues mostres mé s procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues
resulten conformes a l’especificat.
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B9 -

MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9F -

MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9F15100,B9FAV002,B9F1NOU1,B9FAVV10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
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El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents
tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
RAJOLES:
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les
especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:
<= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals
superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de
dimensió màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
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- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm
LLAMBORDINS:
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell: >= 50
mm
Relació entre la llargària total i el gruix: <= 4
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les
especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 3 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 4 mm
- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals
superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J): 5 mm
- Classe 2 (marcat K): 3 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de
dimensió màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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LLAMBORDINS:
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
RAJOLES:
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat
7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell
o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de
reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement
a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els
requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE,
modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de
circulació de vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure
amb anterioritat a la mencionada data
- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per
a les rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant del foc
- Conductivitat tèrmica
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el
cas de llambordins
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma:
- EN 1339 per a les lloses
- EN 1338 per als llambordins
- El tipus de producte i lluc a que es destina
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
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Per
Per
Per
-

als productes destinats a àrees de circulació peatonal:
Resistència al trencament
Resistència al patinat/lliscament
Durabilitat
als productes destinats a paviments d'ús interior:
Reacció al foc
Resistència a la ruptura
Resistència al patinat/lliscament
Durabilitat
Conductivitat tèrmica (si procedeix)
als productes destinats a cobertes:
Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori
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B9 -

MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9H -

MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

B9H1 -

MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9H1V120,B9H1W030,B9H1W600,B9H1W300,B9H1V100,B9H1V130.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb
ganulometria continua i, eventualment, additius, de manera que totes les
partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant,
prèviament escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral d’aportació ), la
qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a la d’ambient.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d’e
star carbonitzada o sobreescalfada.
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials
constitutius
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals
El Codi de designació de la mescla s’ha de formular: AC D surf/base/bin lligant
granulometria:
- AC: Formigó asfàltic
- D: Granulometria màxima del granulat
- Surf/base/bin: us previst, capa de rodadura/base/intermitja
- Lligant: designació del lligant utilitzat
- Granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla;
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densa (D), semidensa (S) o grossa (G)
- MAM:si la mescla es de mòdul alt
Requisits dels materials constitutius:
- Ll igant utilitzat pot ser dels tipus següents:
- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú
- PMBC: Betum modificat amb polímers , amb addició de cautxú segons UNE-EN
14023
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb
els valors especificats.
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10%
en massa sobre el total de la mescla, d’asfalt reciclat provinent de mescles de
betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l’ especificat en l’apartat
4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més
del 20% en massa sobre el total de la mescla, d’asfalt reciclat provinent de
mescles de betum de pavimentació , el lligant ha de complir amb l’especificat
en l’apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les
especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l’ús previst
- La quantitat de filler afegit ha de ser l’especificada
- En mescles amb asfalt reciclat s’ha d’especificar la mescla origen de l’asfalt.
- La granulometria màxima dels granulats de l’asfalt reciclat no ha de ser més
gran que la granulometria mà xima de la mescla. Les propietats dels granulats
de l’asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats
de la mescla.
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
Característiques generals de la mescla:
- Composició: La granulometria s’ha d’ expressar en percentatge en massa del
granulat total. Els continguts de lligant i d’additius s’han d’expressar en
percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels
tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s’han d’expressar amb una aproximació
de l’1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063
mm i qualsevol contingut d’additius, s’ha d’expressar amb una aproximació del
0,1%
- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s’han d’expressar en forma
dels valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos
1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.
Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s’han de seleccionar
dels següents:
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043 ): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm,
16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5
mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm
El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba
granulomètrica seleccionada, no ha d’excedir dels valors màxim i mínim
especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1
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- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d’estar entre els valors màxim
i mínim seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules
3 i 4 de la UNE-EN 13108-1.
- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte
homogeni amb els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir
evidències d’aglomeracions dels granulats fins
- Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant
ha de ser igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de
resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l’especificat en la taula 5 de
la UNE-EN 13108-1.
- Resistència a l’abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El
valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la
categoria del material, segons l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat
pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del
material, segons l’especificat en les taules 7, 8 i 9 de la UNE-EN 13108-1.
- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses)
s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material
ha d’estar classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada,
pobre o sense requisit
- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat per el fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la
classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula
10 de la UNE-EN 13108-1.
- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de
pavimentació la temperatura màxima de la mescla declarada per el fabricant, ha
de ser menor que el límit superior especificat en la taula 11 de la UNE-EN
13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el moment de
distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius,
es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han
d’estar declarades per el fabricant.
Característiques de la mescla amb especificació empírica:
- Contingut d’asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu
modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:
- Capes de rodadura: <= 10% en massa
- Capes de regularització, intermèdies o base: <= 20% en massa
- Granulometria: S’ha de complir l’especificat en l’article 5.3.1.2 de la UNE-EN
13108-1
- Contingut de lligant: El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim
el corresponent a la categoria del producte segons l’especificat en la taula
13 de la UNE-EN 13108-1
- Additius: El fabricant ha d’especificar el tipus i la quantitat de cada
additiu constitutiu
- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats per el
fabricant han de complir l’especificat en l’article 5.3.2 de la UNE-EN 13108-1,
en funció de la categoria del material.
- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor declarat
per el fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del
material en alguna de les categories especificades en les taules 18 i 19 de la
UNE-EN 13108-1.
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor
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declarat per el fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la
classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula
20 de la UNE-EN 13108-1.
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat per el fabricant ha de complir els límits corresponents a la
classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula
21 de la UNE-EN 13108-1.
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:
- Contingut de lligant: >=3%
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats per el fabricant han de
complir els valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material
en alguna de les categories especificades en les taules 22 i 23 de la UNE-EN
13108-1.
- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN
13108-20): Els valors declarats per el fabricant han de complir els valors
màxims corresponents a la classificació del material en alguna de les
categories especificades en la taula 24 de la UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant
ha de complir el límit corresponent a la classificació del material en alguna
de les categories especificades en la taula 25 de la UNE-EN 13108-1.
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES:
S’ han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l’article
542 del PG 3:
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa de rodadura,
intermèdia, regularització o base.
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa
intermèdia o base.
No s’ha d’iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la
fórmula de treball.
El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d’estar entre
els definits en la taula 542.1 del PG 3.
L’aportació de granulats procedents de fresat de mescles bituminoses en calent,
en capes base i intermèdies ha de ser < 10% en massa total de la mescla, sempre
que no provinguin de mescles que tinguin deformacions plàstiques.
Si s’incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar
la proporció i el lligant utilitzat, de manera que a més de les propietats
addicionals, es garanteixi el comportament de la mescla mínim, similar al obtingut
amb el lligant bituminó s dels especificats en l’article 212 del PG 3.
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s’han d’expressar en relació
als granulats combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos: 45 mm, 32 mm,
22 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en
funció del tipus de granulometria de la mescla, els valors han d’estar inclosos
dins d’ algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG 3. El valor s’ha
d’expressar en percentatge del granulat total amb una aproximació de l’1%, amb
excepció del tamís 0,063 que s’ha d’expressar amb una aproximació del 0,1%.
Contingut de lligant:
- Capa de rodadura, mescla densa i semidensa: >= 4,50%
- Capa intermèdia, mescla densa i semidensa: >= 4,50%
- Capa intermèdia, mescla mòdul alt: >= 4,50%
- Capa base, mescla semidensa i grossa: >= 3,65%
- Capa base, mescla mòdul alt: >= 4,75%
En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors s’han
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de corregir multiplicant per el factor x = 2,65/d.
Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats
en relació de la massa total del granulat sec, inclòs el pols mineral: Ha de
complir el valor especificat en la taula 542.12 del PG 3.
Contingut de forats: Ha de complir l’establert en la taula 542.13 del PG 3
determinat segons les normes següents:
- Mescles D <= 22 mm: UNE-EN 12697-30
- Mescles D > 22 mm: UNE-EN 12697-32
Resistè ncia a la deformació permanent (UNE-EN 12697-22): Ha de complir
l’establert en les taules 542.14a o 542.14b del PG 3.
Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 12697-12):
- Capes base i intermèdia: >= 80%
- Capes de rodadura: >= 80%
Toleràncies:
- Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de granulats
(inclòs pols mineral):
- Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2 ): ± 4%
- Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 3%
- Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 2%
- Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 1%
- Dotació de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla (inclòs
pols mineral): ± 0,3%
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent,
no pot superar el 10% de la massa total de la mescla.
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa
Resistè ncia a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100
micres/m (valor de la deformació per a 1 milió de cicles)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i
estanca, neta i tractada per a evitar l'adherè ncia de la mescla.
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l’abocament en
l’estenedora, el camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest
fi.
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per
tal d'evitar el refredament.
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral
d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte
1: Hormigón bituminoso.
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MESCLES PER A US EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes, relativos a firmes y pavimentos.
* Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en
caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de
rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En l’albarà d’entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar
com a mínim, la informació següent:
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla
- Codi d’identificació de la mescla
- Com s’ha d’obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat
amb la UNE-EN
- Detalls de tots els additius
- Designació de la mescla segons l’apartat 7 de la UNE-EN 13108-1
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1
en mescles per a us en aeroports
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE
s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de
producció en fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte: nom genèric, material i us previst
- Informació de les característiques essencials segons l’annex ZA de la
UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa
l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de
Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell
o Classe: A***, D, E, F o CWFT****:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell
o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc
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no té perquè canviar durant el procés de producció:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell
o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot
ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició
química, per exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la
seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):
- Sistema 1: Certificació de Conformitat CE
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER
A US EN CARRETERES:
La fórmula de treball estudiada en laboratori i verificada en la central de
fabricació, ha d’incloure com a mínim, la informació següent:
- Identificació i proporció de cada fracció de granulat en l’alimentació i, en
el seu cas, desprès de la classificació en calent.
- Granulometria dels granulats combinats, inclòs el pols mineral, per als tamisos
45 mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm de
la UNE-EN 933-2 que corresponguin per a cada tipus de mescla expressada en
percentatge del granulat tota l amb una aproximació de l’1%, excepte el tamís
0,063 que s’ha d’expressar amb una aproximació del 0,1%
- Dosificació , en el seu cas, de pols mineral d’aportació, expressada en
percentatge del granulat total amb una aproximació del 0,1%
- Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat
- Dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total
(inclòs el pols mineral), i la d’additius al lligant, referida a la massa del
lligant hidrocarbonat
- En el seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa, referida
a la massa total de la mescla
- Densitat mí nima a aconseguir
- Els temps a exigir per a la mescla de granulats en sec i per a la mescla dels
granulats amb el lligant
- Les temperatures màxima i mínima d’escalfament previ de granulats i lligant.
En cap cas s’ha d’ introduir en el mesclador granulat a una temperatura superior
a la del lligant en més de 15ºC.
- La temperatura de mescla amb betums asfàltics s’ha de fixar dins del rang
corresponent a una viscositat del betum de 150 a 300 cSt. En el cas de betums
millorats amb cautxú o de betums modificats amb polímers, en la temperatura de
mescla s’ha de tenir en compte el rang recomanat per el fabricant
- La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport
- La temperatura mínima de la mescla a l’iniciar i acabar la compactació
- En el cas en que s’utilitzin addicions, s’ha d’incloure les prescripcions
necessàries sobre la forma d’incorporació i temps de mesclat
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la
documentació del fabricant.
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents
que acompanyen el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en
aquest plec.
La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri
oportuns, en aquest cas s’han de realitzar segons l’especificat en l’apartat
542.9.3.1 del PG 3.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’han d’utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.
S’ ha de rebutjar les mescles que els valors declarats per el fabricant
incompleixin amb les especificacions del plec de condicions.
____________________________________________________________________________

B9 -

MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9H -

MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

B9H3 -

MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9H3V190.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció baixa de granulat fi, que te un
cont ingut elevat en buits, per a us en capes de rodadura de 4 a 5 cm
- Mescla bituminosa discontinua: Mescla que els seus granulats tenen una
discontinuïtat granulomè trica molt accentuada en els tamisos inferiors del
granulat gros, per a capes primes amb gruixos compresos entre 20 i 30 mm
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d’e
star carbonitzada o sobreescalfada.
Requisits dels materials constitutius:
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:
- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú
- PMBC: Betum modificat amb polímers , amb addició de cautxú segons UNE-EN
14023
- El grau de betum de penetració ha d’estar inclòs entre els següents:
- Mescles discontinues: 35/50 i 160/220
- Mescles drenants: 35/50 i 250/330
- El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats
- En mescles amb lligant de betum de penetració, amb més del 10% en massa sobre
el total de la mescla, d’ asfalt reciclat procedent de mescles de betum de
penetració, el lligant ha de complir amb l’especificat en l’apartat 4.2.3. de
la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues i de la UNE-EN 13108-7 en mescles
drenants.
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les
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especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l’ús previst
- La quantitat de filler afegit ha de ser l’especificada
- En mescles amb asfalt reciclat s’ha d’especificar la mescla origen de l’asfalt.
- La granulometria màxima dels granulats de l’asfalt reciclat no ha de ser més
gran que la granulometria mà xima de la mescla. Les propietats dels granulats
de l’asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats
de la mescla.
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
- Característiques generals de la mescla:
- Composició: La granulometria s’ha d’expressar en percentatge en massa del
granulat total. Els continguts de lligant i d’additius s’han d’expressar en
percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels
tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s’han d’expressar amb una
aproximació de l’1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel
tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d’additius, s’ha d’expressar amb una
aproximació del 0,1%
Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie
bàsica més la sè rie 2 segons la norma UNE-EN 13043.
- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s’han d’expressar en forma
dels valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos
1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.
Els requisits de l’envoltant de granulometria poden incloure els percentatges que
passen per un o dos tamisos opcionals compresos entre D i 2 mm, i un tamís opcional
de granulats fins compres entre 2 i 0,063 mm. No es permet una combinació de mides
de tamisos de la sèrie 1 i de la sèrie 2.
Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s’han de
seleccionar dels següents:
- Mescles discontinues:
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5
mm
- Mescles drenants:
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16
mm, 22,4 mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5
mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm
- El tamís opcional de granulats fins s’ha de seleccionar dins dels tamisos
següents: 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm i 0,125 mm
La composició de referència de la mescla ha d’estar dins de l’envoltant de
granulometria, els límits globals de la qual s’especifiquen el les taules 1 i 2
de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues i de la UNE-EN 13108-7 en mescles
drenants.
- Contingut de lligant: El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim
el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat en la taula 3
de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues i de la UNE-EN 13108-7 en mescles
drenants.
- Additius: El fabricant ha d’especificar el tipus i la quantitat de cada
additiu constitutiu
- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni
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amb els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències
d’aglomeracions dels granulats fins
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 4 i 5 de
la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues i de la UNE-EN 13108-7 en mescles
drenants.
- Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha
de ser igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de
resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l’especificat en la taula 6 de
la UNE-EN 13108-2 en mescles d iscontinues i en la taula 8 de la UNE-EN 13108-7
en mescles drenants
- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha
de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha
d’estar classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre
o sense requisit
- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat per el fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la
classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula
9 de la UNE-EN 13108-2 en mes cles discontinues i de la taula 11 de la UNE-EN
13108-7 en mescles drenants.
MESCLES DISCONTINUES:
El codi de designació de la mescla s’ha de realitzar segons la fórmula: BBTM D
Classe lligant
- BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm)
- Classe: A, B, C o D
- Lligant: Desingació del lligant utilitzat
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria
del material, segons l'especificat en la taula 7 de la UNE-EN 13108-2.
- Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha
de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons
l’especificat en la taula 8 de la UNE-EN 13108-2.
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13): Les
temperatures de la mescla han d’estar incloses entre els lí mits següents. La
temperatura màxima s’aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la
temperatura mínima s’aplica a l’entrega:
- Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC
- Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC
- Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest
cas, aquestes temperatures han d’estar declarades per el fabricant.
MESCLES DRENANTS:
El codi de designació de la mescla s’ha de realitzar segons la fórmula: PA D
Lligant:
- PA: Mescla bituminosa drenant
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- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm)
- Lligant: Designació del lligant utilitzat
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
- Contingut d’asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu
modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador: <= 10% en massa
- Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat per el fabricant ha de ser com a mí nim el corresponent a la categoria
del producte segons l’especificat en la taula 6 o 7 de la UNE-EN 13108-7
- Pèrdua de partícules (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha
de ser com a màxim el corresponent a la categoria del producte segons
l’especificat en la taula 9 de la UNE-EN 13108-7
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant
ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons
l'especificat en la taula 10 de la UNE-EN 13108 -7
- Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor
declarat per el fabricant ha de ser el corresponent a la classificació del
material en alguna de les categories especificades en la taula 12 de la UNE-EN
13108-7.
Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13): Les
temperatures de la mescla han d’estar incloses entre els límits següents. La
temperatura màxima s’aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la
temperatura mínima s’aplica a l’entrega:
- Grau 35/50: 150 a 180ºC
- Grau 50/70: 140 a 175ºC
- Grau 70/100: 140 a 170ºC
- Grau 160/220: 130 a 160ºC
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest
cas, aquestes temperatures han d’estar declarades per el fabricant.
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES:
S’han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l’article
543 del PG 3:
- Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B
- Mescles drenants: PA 11, PA 16
No s’ha d’iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la
fórmula de treball.
El tipus de lligant hidrocarbonat ha d’estar entre els definits en la taula 543.1
del PG 3/75.
Si s’incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar
la proporció i el lligant utilitzat, de manera que a més de les propietats
addicionals, es garanteixi el comportament de la mescla mínim, similar al obtingut
amb el lligant bituminó s dels especificats en l’article 212 del PG 3.
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació
als granulats combinats, inclò s el pols mineral, per els tamisos: 22 mm, 16 mm,
11,2 mm, 8 mm, 5,6 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció
del tipus de gran ulometria de la mescla, els valors han d'estar inclosos dins
d'algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG 3. El valor s'ha d'expressar
en percentatge del granulat total amb una aproximació de l'1%, amb excepció del
tamí s 0,063 que s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%.
Contingut de lligant:
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- BBTM B: >= 4,75%
- BBTM A: >= 5,20%
- PA: >= 4,30%
En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors s’han
de corregir multiplicant per el factor x = 2,65/d.
Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats
en relació de la massa total del granulat sec, inclòs el pols mineral:
- BBTM A: 1,2 – 1,6
- BBTM B: 1,0 – 1,2
- PA: 0,9 – 1,1
Contingut de forats (UNE-EN 12697-8, UNE-EN 13108-20):
- BBTM A: >= 4%
- BBTM B: >= 12%
- PA: 0,9: >= 20%
Resistència a la deformació permanent en mescles discontinues (UNE-EN 12697-22):
Ha de complir l'establert en les taula 543.12 del PG 3
Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 12697-12):
- BBTM: >= 90%
- PA: 0,9: >= 85%
Pèrdua de partícules en mescles drenants (UNE-EN 12697-17):
- En categoria de tràfic T00 a T2: <= 20%
- En la resta de casos: <= 25%
Toleràncies:
- Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de granulats
(inclòs pols mineral):
- Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2 ): ± 4%
- Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 3%
- Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 2%
- Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 1%
- Dotació de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla (inclòs
pols mineral): ± 0,3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i
estanca, neta i tractada per a evitar l'adherè ncia de la mescla.
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l’abocament en
l’estenedora, el camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest
fi.
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per
tal d'evitar el refredament.
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral
d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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MESCLES DISCONTINUES:
UNE-EN 13108-2:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte
2: Mezclas bituminosas para capas delgadas.
MESCLES DRENANTS:
UNE-EN 13108-7:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte
7: Mezclas bituminosas drenantes.
MESCLES PER A US EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes, relativos a firmes y pavimentos.
* Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en
caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de
rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En l’albarà d’entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar
com a mínim, la informació següent:
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla
- Codi d’identificació de la mescla
- Com s’ha d’obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat
amb la UNE-EN
- Detalls de tots els additius
- Mescles discontínues:
- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-2
- De talls de la conformitat amb l’apartat 5.7 de la UNE-EN 13108-2 quan les
especificacions d’estabilitat mecànica ho requereixin
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.8 i 5.9 de la UNE-EN 13108-2 en
mescles per a us en aeroports
- Per a mescles drenants:
- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-7
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.9, 5.10 i 5.11 de la UNE-EN
13108-7 en mescles per a us en aeroports
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE
s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de
producció en fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte: nom genèric, material i us previst
- Informació de les característiques essencials segons l’annex ZA de la UNE-EN
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa
l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de
Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell
o Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos
(basat en una Decisió de la Comissió publicada):
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell
o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc
no té perquè canviar durant el procés de producció:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell
o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot
ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició
química, per exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la
seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):
- Sistema 1: Certificació de Conformitat CE
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER
A US EN CARRETERES:
La fórmula de treball estudiada en laboratori i verificada en la central de
fabricació, ha d’incloure com a mínim, la informació següent:
- Identificació i proporció de cada fracció de granulat en l’alimentació i, en el
seu cas, desprès de la classificació en calent.
- Dosificació , en el seu cas, de pols mineral d’aportació, expressada en
percentatge del granulat total amb una aproximació del 0,1%
- Dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total
(inclòs el pols mineral), i la d’additius al lligant, referida a la massa del
lligant hidrocarbonat
- En el seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa, referida
a la massa total de la mescla
- Densitat mínima a assolir en les mescles bituminoses BBTM A i el contingut de
forats en les BBTM B i PA
- Els temps a exigir per a la mescla de granulats en sec i per a la mescla dels
granulats amb el lligant
- Les temperatures màxima i mínima d’escalfament previ de granulats i lligant. En
cap cas s’ha d’ introduir en el mesclador granulat a una temperatura superior
a la del lligant en més de 15ºC.
- La temperatura de mescla amb betums asfàltics s'ha de fixar dins del rang
corresponent a una viscositat del betum de 250 a 450 cSt. En el cas de betums
millorats amb cautxú o de betums modificats amb polímers, en la temperatura de
mescla s' ha de tenir en compte el rang recomanat per el fabricant
- La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport
- La temperatura mínima de la mescla a l’iniciar i acabar la compactació
- En el cas en que s’utilitzin addicions, s’ha d’incloure les prescripcions
necessàries sobre la forma d’incorporació i temps de mesclat
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:
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Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la
documentació del fabricant.
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents
que acompanyen el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en
aquest plec.
La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri
oportuns, en aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat
543.9.3.1 del PG 3.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’han d’utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.
S’ ha de rebutjar les mescles que els valors declarats per el fabricant
incompleixin amb les especificacions del plec de condicions.
____________________________________________________________________________

BB -

MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BB1 -

BARANES I AMPITS

BB12 -

BARANES D'ACER

sigui < L/250.
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap
punt, d'una esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha
de facilitar l'escalada.
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al
projecte.
Toleràncies:
- LLargària del perfil: ± 1 mm
- Secció del perfil: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
BARANES DE PERFILS IPN:
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat,
galvanitzats en calent.
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes
superficials.
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a
la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.
Tipus d'acer: S275JR
Protecció de galvanització: >= 400 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BB122AE0.

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les
condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones
on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana
de protecció.
S'han considerat els tipus de baranes següents:
- De perfils buits d'acer
- De perfils IPN
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica
a la documentació tècnica del projecte.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència).
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs
fets especialment per a allotjar les femelles dels cargols.
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser
de manera que, sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa
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BARANES DE PERFILS IPN:
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les
sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones
on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

BB -

MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

BBA -

MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats
dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus,
el control serà:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del
recobriment galvanitzat.
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les
condicions exigides al plec amb els assaigs corresponents a la classificació
de la barana (UNE 85238).
- Assaigs estàtics
- Assaigs dinàmics
- Assaigs de seguretat
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les
comprovacions següents:
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):
- Massa de recobriment (mètode magnètic)
- Assaig d'adherència del
- Comprovació geomètrica
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de
procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com
NO APTES, segons UNE 85240.
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa
del galvanitzat han de ser conformes a les especificacions del plec.
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions
de la DT amb les toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les
peces defectuoses incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres
previstes, sense que hagin d'aparèixer incompliments per tal d'acceptar el lot
corresponent.
____________________________________________________________________________
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBA1UU02,BBA5U300,BBA5U100,BBAAUX51,BBA5U105,BBA8UVZ1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a marques vials horitzontals.
S’han considerat els materials següents:
- Pintura reflectora
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú
- Microesferes de vidre i granulat antilliscant per a marques vials
- Elements prefabricats per a marques vials horitzontals per a col·locar fixats o adherits sobre el
paviment.:
- Elements reductors de velocitat
- Elements per a bandes rugoses que produeixen un efecte sobre el vehicle per advertir de la
necessitat d’extremar l’atenció
- Peces amb elements reflectants per a la segregació de carril bici fixats mecànicament al paviment
PINTURA REFLECTORA:
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103.
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls.
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament
homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície.
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres
mitjans mecànics (MELC 12.03).
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el
to del color ni en la brillantor.
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic.
Temps d'assecatge (UNE 135-202): < 30 min
Sagnat (MELC 12.84): >= 6
Color (ASTM D 2616-67): < 3 Munsell
Reflectància (MELC 12.97): >= 80
Poder de cubrició (UNE 48-081): >= 0,95
Consistència (MELC 12.74): 80-100 U.K.
Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2 unitats
Conservació dins l'envàs: bo
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083): <= 5 U.K.
Estabilitat dilució (MELC 12.77): >= 15%
Aspecte: bo
Flexibilitat (MELC 12.93): bona
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91): bona
Envelliment artificial: bo
Toleràncies:
- Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2
- Pes específic (MELC 12.72): ± 3
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103): < 3 Munsell per a grisos
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- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67): < 2 Munsell per a grisos
- Consistència (UNE 48-076): ± 10 U.K.
- Contingut en lligant (UNE 48-238): ± 2%
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178): ± 1%
- Densitat relativa (UNE 48-098): ± 2%
- Poder de cubrició (UNE 48-081): <= 0,01
PINTURA NO REFLECTORA:
Tipus d'oli: soja
Tipus de lligant: soja/clorcautxú
Pes específic: 15 kN/m3
Viscositat Stomer a 25°C: 83 unitats krebs
Temps d'assecatge:
- Sense pols: 30 min
- Sec: 2 h
- Dur: 5 dies
- Repintat: >= 8 h
Dissolvents utilitzables: universal/toluol
Rendiment: 2,5 m2/kg
Toleràncies:
- Pes específic: ± 1 kN/m3
- Viscositat Stomer a 25°C: ± 1 unitat krebs
- Rendiment: ± 0,5 m2/kg
MICROESFERES DE VIDRE:
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de les marques
vials per retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu conductor.
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa retinguda
acumulada de microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3).
┌───────────────────────────────────────┐
│
Tamís
│Massa retinguda │
acumulada
│
│ (ISO 565 R 40/3)
│
│
│
│ (% en pes)
│─────────────────────│─────────────────│
0 a 2
│
│Superior de seguretat│
│
0 a 10
│
│Superior nominal
│Intermedis
│ N1 a N2 (*)
│
│
95 a 100
│
│Inferior nominal
└───────────────────────────────────────┘
* N2-N1 <= 40
Microesferes defectuoses (MELC 12.30):
- Diametre < 1 mm: < 20%
- Diametre >= 1 mm: < 30%
Índex de refracció (MELC 12.31):
- Classe A: >= 1,5
- Classe B: >= 1,7
- Classe C: >= 1,9
Resistència a l'aigua: Sense alteració superficial
Resistència als àcids: Sense alteració superficial
Resistència al clorur càlcic: Sense alteració superficial
Resistència al sulfur sòdic: Sense alteració superficial
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423.
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ELEMENTS PREFABRICATS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS PER A COL·LOCAR SOBRE
EL PAVIMENT:
El material ha de complir amb les especificacions definides a la UNE-EN 1790
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials que impedeixin el seu funcionament
correcte.
Els diferents components del sistema han de ser compatibles.
Ha de complir amb les especificacions relatives a durabilitat assajades segons el mètode B de la UNE
135200 (3).
Els elements que formen una banda continua sobre el paviment, han de disposar d’un sistema de
drenatge de manera que, un cop col·locats, s’eviti la formació d’una làmina d’aigua sobre el paviment.
El material ha de garantir l’estabilitat, la unió amb el paviment, l’indeformabilitat i la durabilitat.
El perfil longitudinal ha de ser trapezial o tenir la vora d’atac arrodonida.
Els materials retrorreflectants, segons la seva naturalesa i característiques, han que quedar classificats
en els nivells següents:
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre
encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o
aglomerant transparent amb la pigmentació adequada. Aquesta resina, per la part posterior, estarà
sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina
de paper amb silicona o de polietilè.
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes integrats en la
cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de reflexar la llum incident en
amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de visibilitat considerades característiques per a les
diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al
color blanc.
Han de tenir el color i el factor de luminància d’acord amb les especificacions de la norma UNE 135334,
dins dels valors mínims especificats en la taula 703.1 de la Orden de 28-12-1999, amb la que es modifica
PG 3/75.
REDUCTORS DE VELOCITAT:
- Alçària (per a velocitat requerida <= 50 km/h): <= 3 cm
MATERIALS PER A BANDES RUGOSES:
Alçària: <= 10 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA:
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura.
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No
s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.
MICROESFERES DE VIDRE I GRANULAT ANTILLISCANT:
Subministrament: En envàs tancat.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.
ELEMENTS PREFABRICATS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS PER A COL·LOCAR SOBRE
EL PAVIMENT:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s’alterin les seves característiques.
El material s’ha de subministrar acompanyat dels elements auxiliars necessaris per a la seva fixació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTURA:
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2:
Materiales. Ensayos de laboratorio.
MICROESFERES DE VIDRE:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.
UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado.
Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos.
ELEMENTS PREFABRICATS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS PER A COL·LOCAR SOBRE
EL PAVIMENT:
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de
vehículos.
ORDEN FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la
instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de
Carreteras del Estado.
UNE-EN 1790:1999 Materiales para la señalización vial horizontal. Marcas viales prefabricadas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE
VIDRE:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a zones aptes per a la circulació:
- Sistema 1: Certificació de Conformitat CE
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la següent informació:
- Nom o marca d’identificació del fabricant i direcció registrada
- Les dues últimes xifres de l’any de fabricació del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- El número i any d’aquesta norma Europea (UNE-EN 1423)
- Descripció del producte
- El número de lot i massa neta
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte:
- Índex de refracció
- Granulometria
- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)
- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d’ambdós.
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CONDICIONS DE MARCATGE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DELS ELEMENTS
PREFABRICATS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS PER A COL·LOCAR SOBRE EL
PAVIMENT:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent:
- Albarà amb les dades d’identificació
- Certificats que acrediti la marca o segell de qualitat, en el cas que el material en disposi.
A l'albarà de lliurament han de constar, com a mínim, les característiques d'identificació següents:
- Nom i direcció de l’empresa subministradora,
- Data se subministrament
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material
- Identificació del vehicle que el transporta
- Quantitat subministrada
- Marca comercial
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es comprovarà que l’etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en
les especificacions.
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de
producte.
- Per a cada subministrament, s’exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels
assaigs següents:
- Punt d’inflamació (UNE 104281-1-12)
- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507)
- Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)
- Consistència (MELC 12.74)
- Punt de reblaniment (UNE 135222)
- Temps d’assecatge (MELC 12.71)
- Estabilitat al calor (UNE 135222)
- Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO 3251, UNE 48238)
- Resistència al flux (UNE 135222)
- Estabilitat (UNE 48083)
- Resistència al canvi de color per efecte d’aglomerat asfàltic (MELC 12.84)
- Flexibilitat (MELC 12.93)
- Resistència a la immersió en aigua (UNE-EN ISO 2812-2)
- Contingut de lligant (UNE 48238)
- Contingut de pigment (UNE-EN ISO 591-1)
- Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2)
- Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1)
En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència als àlcalis
(UNE-EN ISO 2812-1).
Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del
pressupost d’autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:
- En cada subministrament, es comprovarà que l’etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en
les especificacions.
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- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de
producte.
- Per a cada subministrament, s’exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels
assaigs següents:
- Microesferes defectuoses (UNE-EN 1423/A1)
- Índex de refracció (UNE-EN 1423/A1)
- Resistència a agents químics (UNE-EN 1423)
- Granulomètric (UNE-EN 1423/A1)
Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del
pressupost d’autocontrol.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT PER A ELEMENTS
PREFABRICATS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS PER A COL·LOCAR SOBRE EL
PAVIMENT:
Es rebutjarà els materials que presentin algun incompliment en les operacions de control definides
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OPERACIONS DE CONTROL PER ALS ELEMENTS PREFABRICATS PER A MARQUES VIALS
HORITZONTALS PER A COL·LOCAR SOBRE EL PAVIMENT:
Per a cada subministrador diferent i tipus, es realitzaran les següents comprovacions:
- Inspecció visual del material, identificació del fabricant i recepció dels certificats de qualitat, en el seu
cas.
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les peces subministrades.
El material, s’ha de sotmetre a assaigs de verificació especificats a la UNE-EN 1790.
Si el material disposa de marca o segell de qualitat, no es obligatori el control de recepció mitjançant
assaigs, sense perjudici del que decideixi la DT.
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SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR

CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA:
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma UNE 135200-2.
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’identificació es realitzarà amb els
següents criteris:
- Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la màquina, sense aire.
- Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la màquina.
- Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.
En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun assaig.

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjanç ant un senyal en forma de plafó, un color, un
senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi.
CONDICIONS GENERALS:
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstà ncia a
ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar
les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona.
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la
següent forma:
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill.
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill.
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat.
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de
socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament.
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors.
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i d’un
símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per
una il·luminació de suficient intensitat.
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions
complementàries.
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat
i salut en el treball.
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat,
utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa.
- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en
contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d’equips mòbils.
ELECCIÓ:

CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A LES MICROESFERES DE VIDRE:
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma UNE-EN 1423/A1.
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’identificació es realitzarà amb els
següents criteris:
- Microesferes: 3 pots d’1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al començament, a la meitat i al
final del buidat del tanc, i sobre 1 sac original de 25 kg.
En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun assaig.
CRITÈRI DE PRESA DELS ELEMENTS PREFABRICATS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS
PER A COL·LOCAR SOBRE EL PAVIMENT:
La presa de mostres s’ha de fer segons la UNE-EN 1790.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant,
d’acord a les especificacions del plec.
Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d’incompliment, es
repetirà l’assaig corresponent sobre les dues mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els
dos resultats són satisfactoris.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBB2UVA3,BBBZUV61,BBB1UVZ1,BBBWUV40,BBB1UVZ0,BBB3UVA4,BBB1UVB0,BBB2VB50,BBB2
UVA0,BBB3UVA5,BBB2UVB1,BBB2UV21.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s’ han de
centrar en:
- Atraure l’atenció del destinatari.
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació.
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar.
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat.
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè
el destinatari entri en contacte amb el perill.
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a
l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de referència:
- Riscos, prohibicions i obligacions.
- Riscos de caigudes, xocs i cops.
- Vies de circulació.
- Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos.
- Equips de protecció contra incendis.
- Mitjans i equips de salvament i socors.
- Situacions d’emergència.
- Maniobres perilloses.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat,
seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un
responsable delegat per l’empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de
obras fijas en vías fuera de poblado.
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
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UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos
generales.
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BB -

MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBC -

ABALISAMENT

BBC1 -

ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBC1MPP2.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en
carreteres, amb la finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels conductors
els límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin provocar.
S'han considerat els elements següents:
- Con de plàstic reflector
- Tetrapode de plàstic reflector
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora
- Cinta d'abalisament reflectora o no
- Garlanda reflectora
- Garlanda lluminosa
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant
- Tanca metàl·lica, móbil
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast
- Fita
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals
desfavorables.
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques
han de garantir la bona visibilitat i comprensió.
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con
i la seva col·locació en posició vertical.
LLUMS:
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament.
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc.
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L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible
per a permetre el seu recanvi.
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn
a on va destinada, en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha
de garantir la seva percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables
(pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments.
Els lents han de ser resistents als cops.
PIQUETA:
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport.
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament.
CINTA:
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació
suficient sobre el suport a la que va destinada.
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar
la percepció de la senyal.
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.
GARNALDA:
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles
per una corda.
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin
perjudicar la percepció de la senyal.
La distància entre plaques ha de ser regular.
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques.
TANCA MOBIL METAL.LICA
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que
puguin perjudicar el seu funcionament correcte.
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés
d'immersió contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha
de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1 mm
BARRERA DE PVC:
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del
elements que formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves
característiques.
LLUMS:
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves
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característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves
característiques.
TANCA MOBIL METAL.LICA
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat,
rectitud i planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza
y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos
luminosos de advertencia de peligro y balizamiento.
____________________________________________________________________________

BB -

MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBC -

ABALISAMENT

BBC2 -

ABALISAMENT PER A VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBC2UV21.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius de diferent forma, color i mida, instal·lats amb caràcter permanent, amb la finalitat de reforçar
la capacitat de guia òptica que proporcionen els elements de senyalització.
S'han considerat els tipus següents:
- Fita d’aresta de PVC. Es classifiquen segons la norma UNE 135362 en els tipus següents:
- Tipus I: Secció en forma d’A majúscula
- Tipus II: Secció composta por dues línies paral·leles unides por dos semicercles.
- Tipus III: Secció en forma de teula.
- Fita kilomètrica o semi-kilomètrica, reflectant d’alta intensitat, nivell II, amb pal de suport d’acer
galvanitzat
- Fita miriamètrica
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- Fita delineadora d’illeta
- Fita de vèrtex: balisa delineadora d’illeta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L’element ha de ser resistent a l’esquinçament i ha de ser estable en front la intempèrie i les radiacions
ultraviolades.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.
Tots els elements que constitueixen l'element han de ser compatibles entre sí.
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit
contrari.
Els materials retrorreflectants, segons la seva naturalesa i característiques, es classifiquen en els nivells
següents:
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre
encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o
aglomerant transparent amb la pigmentació adequada. Aquesta resina, per la part posterior, estarà
sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina
de paper amb silicona o de polietilè.
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes integrats en la
cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de reflexar la llum incident en
amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de visibilitat considerades característiques per a les
diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al
color blanc.
Han de tenir el color i el factor de luminància d’acord amb les especificacions de la norma UNE 135334,
dins dels valors mínims especificats en la taula 703.1 de la Orden de 28-12-1999, amb la que es modifica
PG 3/75.
Ha de portar marcat de forma indeleble, com a mínim, el nom del fabricant i la data de fabricació.
FITA D’ARESTA DE PVC:
Ha d’estar format per un pal blanc, una franja negra i una o varies peces de materials retrorreflectants,
col·locats obre la franja negra.
La forma i dimensions de la fita han de complir les especificacions de la norma UNE 135362.
La franja negra ha d’estar formada per un material flexible, opac i resistent. No ha de tenir bombolles,
esquerdes, fissures, escates ni laminacions.
Els materials retrorreflectants situats al costat dret del pal, han de ser de color groc i forma rectangular i els
que estan situats en el costat esquerra, han de ser dos cercles de color blanc.
Els elements d’ancoratge han d’estar galvanitzats.
Característiques del pal blanc:
- Diòxid de titani (contingut en massa) (UNE 48178): >= 5%
- Temperatura Vicat a 49 N: >= 81°C
- Allargament en el trencament: >= 80%
- Comportament al calor:
- Variació dimensional: <= 5%
- Aparició de bombolles, fissures, buits, exfoliacions i deformacions: <= 5%
- Comportament al foc: categoria FH1 (UNE 53315-1)
- Color: Ha de complir
- Factor de luminància: >= 0,75
- Envelliment artificial accelerat:
- Temperatura Vicat a 49 N: >= 75°C
- Allargament en el trencament: >= 25%
- Coordenades cromàtiques: Ha de complir
- Factor de luminància: >= 0,75
- Absorció d'aigua (UNE 53028, mètode A): <= 4 mg/cm2
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Característiques de la franja negra:
- Amplària: 250 mm
- Separació de l’extrem superior del pal: 80-100 mm
- Color: Ha de complir
- Factor de luminància: <= 0,03
- Resistència al calor i al fred: Ha de complir
- Resistència als dissolvents: Ha de complir
- Envelliment artificial accelerat: Ha de complir
Característiques dels materials retrorreflectants:
- Color: Ha de complir
- Factor de luminància:
- Color blanc: >= 0,27
- Color groc: >= 0,16
- Coeficient de retrorreflexió: Ha de complir
- Envelliment artificial accelerat: Sense variacions
Les característiques anteriors s’han de determinar segons la UNE 135362.
FITA DE VÈRTEX (BALISA DELINEADORA D’ILLETA):
Ha de tenir la cara frontal semicilíndrica a on s’han de situar els elements reflectors.
Els elements reflectors han de ser dos triangles isòsceles simètricament oposats per les seves bases,
indicant una divergència.
La forma i dimensions de la fita ha de complir l’especificat en la norma UNE 135360.
El color ha de tenir unes coordenades cromàtiques que s’han de situar dins dels límits definits en la taula
1 de la norma UNE 135360.
Els materials retrorreflectants han de ser com a mínim, el blanc de nivell 2 i el verd de nivell 1, segons la
norma UNE 135330.
Les coordenades cromàtiques d’aquests colors han d’estar dins dels límits definits en la taula 2 de la UNE
135360.
Les condicions d’adherència al substrat del material retrorreflectant, resistència al fred, resistència a
l’envelliment, han de complir l’especificat en la UNE 135360, comprovat segons aquesta norma.
Temperatura Vicat a 9,81 N (UNE 135360): >= 55°C
Absorció d'aigua (UNE 53028, mètode A): <= 4 mg/cm2
BALISA CILÍNDRICA:
Ha de ser de material flexible, amb capacitat de recuperar la seva forma inicial quan es sotmet a esforços
deformants.
La seva massa total i flexibilitat han de ser les adequades per tal que pugui ser franquejat per un vehicle,
sense que es produeixin danys notables a aquest i tot i així es mantingui en el seu lloc original desprès del
pas del vehicle.
La forma i dimensions de la balisa ha de complir les especificacions de la UNE 135363.
Les coordenades cromàtiques del color del cos de la balisa i el factor de luminància han de ser els definits
en la norma UNE 135331.
Els materials retrorreflectants poden ser làmines o teles. Les làmines han de ser de color blanc o vermell
i com a mínim del nivell 2, les seves coordenades cromàtiques i el nivell de luminància han de ser els
definits en la UNE 135330. Les teles han de tenir unes coordenades cromàtiques i un factor de luminància
que han d’estar dins dels límits definits en la taula 1 de la UNE 135363.
Coeficient de retrorreflexió:
- Làmines retrorreflectants (UNE 135330): Ha de complir
- Teles retrorreflectants (UNE 135363): Ha de complir
Adherència al substrat del material retrorreflectant: Ha de complir
Temperatura de reblaniment Vicat (tipus A): >= 65°C
Resistència al fred: No ha de tenir fissures, escrostonaments, exfoliació ni bombolles, les provetes tipus
B, no han de tenir, a més, pèrdua d’adherència.
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Resistència a l’envelliment artificial accelerat: No ha de tenir fissures, escrostonaments, exfoliació ni
bombolles
Resistència al doblegament: No ha de tenir esquerdes o trencaments, ha de recuperar la seva posició
inicial
Resistència a la fatiga: No ha de tenir esquerdes o trencaments, excepte en la zona de l’impacte. Ha de
recuperar la seva posició inicial amb una desviació màxima sobre l’eix vertical del 7%.
Les característiques anteriors s’han de determinar segons la norma UNE 135363.
Toleràncies:
- Dimensions: ±5%
FITA KILOMÈTRICA O SEMIKILOMETRICA:
L'element ha d'estar format per l'estampació d'una planxa blanca d’acer dolç de primera fusió, recoberta
amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora d’intensitat normal o alta.
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie.
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°.
Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent.
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a
suport, compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE
135314.
Els elements de suport i ancoratge han de ser d'acer galvanitzat per immersió en calent. Han d'estar
preparats per a la unió amb l’element mitjançant cargols o abraçadores.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície.
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar.
Gruix de la placa: 1,8 mm
Amplària del reforç perimetral: 25 mm
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310): 256 g/m2
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310): Ha de complir
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació: >= 505 g/m2
Puresa del zinc: 98,5%
Adherència del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals:
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE
135331
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic.
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra
imperfecció superficial
Condicions de la pel·lícula seca de pintura:
- Brillantor especular a 60°C: > 50%
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):
- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments
- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig
- Resistència a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):
- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables
- Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331.
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Toleràncies:
- Gruix: ± 0,2 mm
- Amplària del reforç perimetral: ± 2,5 mm
FITA KILOMÈTRICA O SEMIKILOMÈTRICA ACABADA AMB LÀMINA REFLECTORA:
Els colors han d’estar dins dels límits cromàtics especificats a la norma UNE 135330.
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de
superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics.
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i el
toluè.
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció
superficial.
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, han de complir les
especificacions establertes a la norma UNE 135330.
Resistència a l'impacte (UNE 48184): Sense clivelles ni desenganxades
Adherència al substrat (UNE 135330): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència al fred (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència a la humitat (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència als detergents (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència a la boira salina (UNE 135-330): Ha de complir
Envelliment accelerat (UNE 135-330): Ha de complir
Condicions de la làmina reflectora:
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i incidència 0,5°)
- Retracció:
- Al cap de 10 min: < 0,8 mm
- Al cap de 24 h: < 3,2 mm
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2
- Allargament: > 10%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de
vehículos.
FITA D’ARESTA DE PVC:
UNE 135362:1994 EX Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de arista de Poli(Cloruro de vinilo) (PVC
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rígido). Características, medidas y métodos de ensayo.
FITA DE VÈRTEX (BALISA DELINEADORA D’ILLETA):
UNE 135360:1994 EX Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de vértice en material polimérico.
Características, medidas y métodos de ensayo.
BALISA CILÍNDRICA:
UNE 135363:1998 Señalización vertical y balizamiento. Balizas cilindricas permanentes en material
polimérico. Características, medidas y métodos de ensayo.

____________________________________________________________________________

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.
BRIDES:
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element de
fixació i el nombre d'unitats que conté.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BB -

MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBF -

MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA

____________________________________________________________________________

BBFZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA
URBANA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBFZUV10,BBFZUV62.

BB -

MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBM -

MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBM2 -

BARRERES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a mòduls de senyalització.
S'han considerat els elements següents:
- Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, pintat amb pintura pols de poliester o
anoditzat
- Brides d'alumini pintades o anoditzades amb cargols d'acer inoxidable
SUPORTS:
Les dimensions del suport han de ser les especificades a la DT,
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
Han d’estar preparats per a la unió a l’element que suporten.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats. No ha de tenir exfoliacions
visibles ni bombolles, ratlles o picadures.
Toleràncies:
- Dimensió: ±1% (mínim ± 5mm)
- Gruix: -10%
BRIDES:
El material i les seves característiques ha de ser les adequades per al seu ús i compatible amb el conjunt
amb el que s’integra.
No ha de tenir defectes en la seva forma i/o superfície que impedeixin el seu funcionament correcte.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUPORTS:
Subministrament: Sense que s’alterin les seves característiques.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBM2BBA0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreres per a proteccions de vialitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Barreres per a control d'accés a aparcaments
- Barreres de formigó prefabricades, per a ús temporal i permanent
- Perfil longitudinal de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible
- Perfil longitudinal de secció doble ona i de secció plana trapezoïdal per a
sistemes de protecció de motociclistes
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de
bloqueig incorporat.
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les
especificades en el projecte.
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials.
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària.
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid.
Aquesta capa ha de complir les especificacions fixades a la seva partida d'obra.
Tipus d'acer: S275JR
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PERFILS DOBLE ONA PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Element de la barrera que entra en contacte amb el vehicle, absorbeix mitjançant
deformació plàstica part de la seva energia cinètica, i el recondueix a la
circulació d'una manera suau. Destinat a impedir la col·lisió dels vehicles amb
algun obstacle més perillós que la pròpia barrera.
Obtingut a partir de bobina d'acer laminada en calent, mitjançant un procés de
conformació en fred i una posterior galvanització en calent.
Fabricat amb acer tipus S 235 JR segons UNE-EN 10025.
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats
(Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%)
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons
UNE-EN ISO 1461.
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN
1179.
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a
la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.
Les dimensions i toleràncies del perfil es correspondran amb les indicades en la
figura 1 de l'UNE 135121.
Desenvolupament del perfil: 473 mm
Gruix nominal: 3 mm
Llargària útil del perfil: 4 m
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,1 mm
- Desenvolupament del perfil: +6, -3 mm
PERFILS LONGITUDINALS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES:
Element que instal·lat sobre una barrera de seguretat garanteix la protecció dels
motociclistes, evitant l'impacte directe contra el suport i el pas del cos a través
del buit entre dos suports consecutius.
Fabricat amb xapa d'acer laminada en calent, del tipus S 235 JR segons UNE-EN 10025
i galvanitzat en calent per immersió segons la norma UNE-EN ISO 1461.
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats, obtinguts per un procés
d'emmotllament de perfil simètric per a barreres dobles i asimètric per a barreres
simples.
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la
norma EHE-08, en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2
i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les
condicions fixades en les normes EHE-08 i UNE-EN 13369.
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt.
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o
d'altres defectes superficials.
La seva base ha de ser plana.
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació.
Resistència característica del formigó: >= 35 N/mm2
Límit elàstic de l'acer: >= 400 N/mm2
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Recobriment de les armadures: >= 2 cm
Tipus de ciment: Classe resistent >= 32,5
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent.
L'ús de ciment d'altres tipus requereix una justificació especial.
No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que
produeixin eflorescències o que originin pertorbacions en el procés d'adormiment
i d'enduriment.
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir
d'adequada resistència i durabilitat del formigó.
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment,
ni s'han de descompondre a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a
l'obra.
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses,
ni les que tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre
tipus de clorurs, sulfurs o sulfits.
Toleràncies:
- Planor de la base (regle de 3 m): < 5 mm
- Resistència característica del formigó: >= 80% Rn
- Defectes superficials: <= 15% superfície
- Cocons: <= 3 u en10 dm2
- Fissures
- Amplària: <= 0,1 mm
- Llargària: <= 2 cm
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent:
- Nivell de contenció (UNE-EN 1317-2): classe N1, N2, H1, H2, H3, H4a, H4b, L1,
L2, L3,L4a o L4b
- Severitat de l'impacte (UNE-EN 1317-1): classe A, B o C
- Amplària de treball normalitzada (UNE-EN 1317-2): classe W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7 o W8
- Deflexió dinàmica normalitzada (UNE-EN 1317-2): valor declarat pel fabricant
en m
- Intrusió del vehicle normalitzada (UNE-EN 1317-2): classe VI1, VI2, VI3, VI4,
VI5, VI6, VI7, VI8 o VI9. Només d'aplicació per als nivells de contenció L i
H
- Durabilitat:
el fabricant ha de declarar els materials i recobriments
protectors utilitzats
- Resistència a la retirada de la neu (UNE-EN 1317-5): classe 1, 2, 3 o 4. Només
d'aplicació quan es requereixi
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les
sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin
les seves condicions.
PERFILS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES I PERFILS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ
DE MOTOCICLISTES:
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant.
El marcatge ha de ser llegible a simple vista i indeleble.

80

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un
pendent mínim de l'1,5% en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació
mínima de 4 cm entre els perfils i el terreny.
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin
les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo
relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08).
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de
hormigón. Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias.
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de
hormigón. Materiales básicos y control de ejecución.
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:
UNE-EN 1317-1:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología
y criterios generales para los métodos de ensayo.
UNE-EN 1317-2:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de
comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de impacto y métodos de
ensayo para barreras de seguridad incluyendo pretiles.
UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5:
Requisitos de producto y evaluación de la conformidad para sistemas de contención
de vehículos.
PERFILS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo
relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
* UNE 135121:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos.
Valla de perfil de doble onda. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos.
Condiciones de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y
metodología de control.
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I PERFILS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARRERES DE FORMIGÓ
PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la
següent documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació
de conformitat aplicable:
- Productes per a àrees de circulació:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
Sobre el producte, en etiqueta adherida al producte, a l'embalatge o a l'albarà,
han de constar les següents dades:
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE
s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en què s'ha imprès el marcat CE
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma UNE-EN 1317-5
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN
1317-5
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS TEMPORAL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides
al fabricant de les peces, com ara homologació del producte, autorització d'ús,
aplicacions realitzades, etc.
- Controls de fabricació:
- La empresa subministradora ha d'avisar a la DF, al menys amb una setmana
d'anticipació de l'inici de la campanya de fabricació, per tal d'enviar, si
correspon, un inspector a fàbrica.
- L'inspector enviat ha de tenir accés als registres de control de qualitat
on figuren les mesures de paràmetres dimensionals o mecànics de l'element
corresponent. En el transcurs d'aquesta visita, prèvia al començament de la
producció, s'han de realitzar els controls següents:
- Comprovació de l'homologació del producte, de la fàbrica i dels
procediments de fabricació i d'autocontrol de qualitat segons ISO-9002,
i de la seva vigència.
- Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial
èmfasi respecte als documents que identifiquen els controls realitzats
sobre els elements acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida
a què pertanyen. Criteris d'acceptació i rebuig, i tractament de les
disconformitats.
- Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot.
Comprovació de que sigui suficient i en el seu defecte, demanar-ne més.
- Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la
correspondència entre aquesta marca i la identificació de les proves a què
han estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot.
- Seguiment de la fabricació en curs i observació de l'aplicació efectiva
dels controls.
- Examen del parc d'aplegament i de la forma de manipulació, condicionament
i càrrega de les peces.
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- Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s'escau, per a fer un nou
seguiment i comprovació de la fabricació corresponent a l'obra i dels controls
efectuats.
Controls de recepció a obra:
- Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions
següents:
- Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb
les especificacions obligatòries de la Instrucció EHE-08
- Examen, comprovació i contrast (si s'escau) de la documentació que
empara l'entrega de cada lot, incloent els resultats dels assaigs corresponents
a característiques mecàniques, geomètriques i altres que justifiquin l'adequació
del producte a les exigències del plec de condicions.
- Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l'absència
de danys o imperfeccions, etc.
- Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes.
OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT
FLEXIBLES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que
identifiquen el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat
on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte
superficial del galvanitzat.
- Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents
controls sobre peces escollides a l'atzar:
- Control indirecte de l'espessor de la barrera mitjançant el pes dels perfils
(pes teòric peça de barrera de 2,90 mm de gruix i 473 mm de desenvolupament,
descomptant forats i incloent el galvanitzat, es de 48,1 kg). Es pesaran
individualment 25 peces corresponents al lot.
- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment
(mètodes no destructius) sobre 10 peces del lot (assajos d'adherència conforme
UNE 37501 i de recobriment conforme UNE EN ISO 1461)
- Comprovació de les característiques geomètriques del perfil sobre 10 peces del
lot (5 mesures en cada peça)
- Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents
controls sobre peces escollides a l'atzar:
- Identificació del tipus d'acer de la barrera (AP-11), segons UNE-EN 10111
(1 determinació).
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment
reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control
de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a
la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris
indicats a les normes de procediment corresponents.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT
FLEXIBLES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris
indicats a les normes de procediment corresponents.
Les comprovacions geomètriques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans
de galvanitzar. El control de l'alçada del perfil i la longitud total de la barrera,
es podrà realitzar, sobre aquesta, un cop galvanitzada.

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA IMPLANTACIO DE LA FASE V DE LA NOVA XARXA DE BUS. SUB-FASE 5.2

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES DE
FORMIGÓ PREFABRICADES:
No s'acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades
en el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, o que arribin a l'obra sense el
certificat de garantia i identificacions corresponents.
Els criteris d'acceptació, d'acceptació després de reparació, i de rebuig seran
conformes amb les Normes vigents segons el Plec de condicions del Projecte, la
seva addenda i el Contracte que regula l'execució de les obres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PERFILS
LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent
certificat de qualitat del fabricant.
El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels
perfils resulta superior al valor de referència i, a més, es compleix que: Q =
(x - P) / s > 0,94
X = Pes mig dels perfils dels lots
P = Pes de referència
s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi x) ^2/(n-1)
essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra.
En cas d'incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d'assaig
(analitzar més peces), acceptant-se el lot si es verifica la condició anterior.
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència han de
ser conformes a les especificacions del plec. La mitjana de les 10 determinacions
de la massa del galvanitzat ha de ser superior al valor especificat, i tots els
valors individuals mantenir-se per sobre del 95% de dita especificació.
Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques
corresponents a una peça, no resulta conforme a la norma UNE 135-121, es rebutjarà
dita peça i s'ampliarà el control fins a un total de 25 peces per lot. En cas
d'observar noves deficiències, es passarà a controlar aquest aspecte sobre la
totalitat de peces del lot.
____________________________________________________________________________

BB -

MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBZ -

ELEMENTS AUXILIARS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBZB -

ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBZBUV90.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a plaques de senyalització excepcional.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser adequats per a l’us a que es
destinen, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les
seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar una placa de senyalització
excepcional.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BD -

MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD5 -

MATERIALS PER A DRENATGES

BD5Z -

MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD5ZV010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a embornals o interceptors.
S’han considerat els materials següents:
- Fosa gris
- Fosa dúctil
BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues
del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de
vianants i/o de vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en
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alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i
ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees
d’estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada
de la vorera s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals
estabilitzats i zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments
d’aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments
d’aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d’estar protegits contra la
corrossió.
El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat
per tal de ser utilitzat.
Les reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós
han de tenir una adherencia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no
ha de produir soroll al trepitjar-lo.
Les reixes han d’estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut
al trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de
tancament.
La reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la reixa es pugui obrir amb
una eina d’us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la reixa en relació
amb el bastiment.
S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la reixa
i la seva apertura.
La reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió
del recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2.
El recolzament ha de contribuir a l’estabilitat de la reixa en condicions d’us.
L’alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600
i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.
La superficie superior de les reixes i bastiment ha de ser plana, només les reixes
de la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment
i tancament, han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
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Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament té forats de ventilació, aquests han de complir les
condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual
a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària: <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de
100º.
REIXA:
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d’estar determinades en funció
de la capacitat de desgüàs de la reixa i han d’estar uniformement repartits en
l’obertura lliure.
La superfície d’absorció no ha de ser menor que el 30% de l’obertura lliure.
L’amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir
l’especificat en l’apartat 7.9.1 i 7.9.2 de la UNE-EN 124.
BASTIMENT:
Ha de ser pla i ben escairat.
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular.
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a
cada angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular.
Separació entre potes d'ancoratge: <= 60 cm
Llargària dels elements de fixació: >= 30 mm
Toleràncies:
- Alçària del bastiment: ± 1,5 mm
- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte): <= 0,25% llargària
- Rectitud dels perfils: Fletxa: <= 0,25% llargària
- Dimensions exteriors del bastiment: ± 2 mm
REIXA FIXA:
Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a
cada angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular.
Separació entre potes d'ancoratge: <= 60 cm

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA IMPLANTACIO DE LA FASE V DE LA NOVA XARXA DE BUS. SUB-FASE 5.2

Llargària dels elements de fixació:

>= 30 mm

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de
cobrir a l’element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes,
escrostonament, ni altres defectes superficials.
ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma
UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma
UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre
tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions
de sorra, gotes fredes, etc.).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de
peces que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal
d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo,
marcado, control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE-EN 1561:1998 Fundición. Fundición gris.
ELEMENTS DE FOSA DÚCTIL:
* UNE-EN 1563:1998 Fundición. Fundición de grafito esferoidal.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions
següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
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OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del
plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s’han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptarà l’ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent
certificat de qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça
assajada i s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces,
i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.
____________________________________________________________________________
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TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

BD7F -

TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD7FR610,BD7F8575.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió
de la banda ha d'estar soldada químicament.
La cara interior del tub ha de ser llisa.
La cara exterior del tub ha de ser nervada.
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues
interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei.
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Característiques de la banda de PVC:
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80
millonèsimes/°C
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 80%
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2
- Opacitat: 0,2%
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i
exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no
pot contenir cap impuresa visible sense augment.
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret.
La paret del tub ha de ser opac.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2.
- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2.
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST): >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727
- Retracció longitudinal: <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743.
- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de
la proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2.
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 25-32-40-50: 0,2 mm.
- 63-75-90: 0,3 mm.
- 110-125: 0,4 mm.
- 140-160: 0,5 mm
- 180-200: 0,6 mm
- 225: 0,7 mm
- 250: 0,8 mm
- 280: 0,9 mm
- 315: 1,0 mm
- 355: 1,1 mm
- 400: 1,2mm
- 450: 1,4mm
- 500: 1,5 mm
- 560: 1,7 mm
- 630: 1,9 mm
- 710-800-900-1000: 2,0 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN
1452-2
- Llargàira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i
exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no
pot contenir cap impuresa visible sense augment.
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació:
- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on
els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació
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d'aigües residuals de d'edifici.
- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que
es connecta el sistema de canalització enterrada.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743
- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de
la proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1.
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 110-125: 0,3mm.
- 160: 0,4 mm
- 200-250: 0,5 mm
- 315: 0,6 mm
- 355-400: 0,7 mm
- 450: 0,8 mm
- 500: 0,9 mm
- 630: 1,1 mm
- 710: 1,2mm
- 800: 1,3 mm
- 900: 1,5 mm
- 1000: 1,6 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb
taules UNE-EN 1401-1
- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant.
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en
relació a l'eix del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats.
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han
de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i
separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5
m.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado
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(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2:
Tubos
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els tubs per sanejament amb pressió, han d'anar marcats o impresos directament
sobre el tub a intervals d'1 m. de forma que sigui llegible després
d'emmagatzemar-los, exposició a l'intempèrie i instal·lació, i mantenir-se
llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes
que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub.
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:
- Número normativa (UNE-EN 1456-1)
- Nom i/o marca comercial
- Material (PVC-U)
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret
- Pressió nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de
fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats).
- Número de la línia d'extrusió
Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament
sobre el tub de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, en exposició
a l'intempèrie i en la instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del
producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin
desfavorablement sobre l'aptitud del tub.
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:
- Número normativa ( UNE-EN 1401-1)
- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD)
- Nom i/o marca comercial
- Dimensió nominal
- Gruix mínim de la paret o SDR
- Material (PVC-U)
- Rigidesa anular nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de
fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats.
- Prestacions en clima fred (si és el cas)
OPERACIONS DE CONTROL:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent
que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant
que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Resistència a la tracció (UNE 53112)
- Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)
- Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)
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- Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)
- Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)
- Retracció longitudinal en calent (EN 743)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a
càrrec del contractista.
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi
de col·locar, i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques
següents:
- 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub)
- 5 mesures de longitud (1tub)
- N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN):
- 8 mesures per DN <= 250
- 12 mesures per 250 < DN <= 630
- 24 mesures per DN > 630
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment
reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs
de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris
indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Control estructural i físic:
- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no vagin acompanyades del
certificat del fabricant.
- En el cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre
2 mostres més del lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub
defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes.
Control geomètric:
- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la
mesura sobre 2 altres tubs.
- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós
resultats siguin correctes.
____________________________________________________________________________
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MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDKZ -

MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BDKZHJB0,BDKZH9C0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o
interceptors i materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues
del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de
vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en
alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i
ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees
d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada
de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals
estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments
d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments
d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la
corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat
per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós
han de tenir una adherència satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no
ha de produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament
degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de
tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir
amb una eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en
relació amb el bastiment.

87

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa
o reixa i la seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió
del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2.
El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions
d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600
i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només
les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han
d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general
han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment
i tancament, han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les
condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual
a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària: <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de
100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de
cobrir a l'element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes,
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escrostonament, ni altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les
arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar
protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d'acer:
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:
>= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma
UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma
UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre
tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions
de sorra, gotes fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense
zones de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents
a la cara superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa
colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de
peces que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal
d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
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UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,
marcado, control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de
suministro de piezas moldeadas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les
indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del
plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent
certificat de qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça
assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces,
i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

- Interior
- Exterior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes.
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura
anticorrosiva. Ha de portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i
orificis per a la seva fixació.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior
a 120°.
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra.
Gruix de la xapa d'acer: >= 1 mm
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent.
INTERIOR:
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció.
Grau de protecció per a interior (UNE 20-324): >= IP-427
EXTERIOR:
La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb
junts d'estanquitat que garanteixin el grau de protecció.
Grau de protecció per a exterior (UNE 20-324): >= IP-557
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats
i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

____________________________________________________________________________

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BG -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG1 -

CAIXES I ARMARIS

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

BG1A -

ARMARIS METÀL·LICS

____________________________________________________________________________

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG1AC030.

BG -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

Armaris metàl·lics per a servei interior o exterior, amb porta.
S'han considerat els tipus de serveis següents:

BG22 -

TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA IMPLANTACIO DE LA FASE V DE LA NOVA XARXA DE BUS. SUB-FASE 5.2
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG22TL10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en
ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer
malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en
milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1:
Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los
tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les
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següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar
l'adequació als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada,
distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN
50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat
de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a
obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS
I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material
de la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o
etiquetes).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions
del plec.
- Comprovació dimensional (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents
assaigs (UNE EN 50086-1):
- Resistència a compressió
- Impacte
- Assaig de corbat
- Resistència a la propagació de la flama
- Resistència al calor
- Grau de protecció
- Resistència a l'atac químic
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment
reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control
de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a
la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE
EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig
concret.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER
A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i
acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual
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o les comprovacions geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN
50086-1 i UNE EN 50086-2-4.

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación
de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

____________________________________________________________________________

BG -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3 -

Familia G3

BG38 -

CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG380900.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins
a 240 mm2 de secció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin
de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent,
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de
l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines o tambors.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i
homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a
l'especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del
REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als
indicats al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte,
s'actuarà segons criteri de la DF.
____________________________________________________________________________

BG -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ
CATÒDICA
BGD2 -

PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGD23220.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.

Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma
d'estel (massissa) o quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superfície i de 2 mm,
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2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra.
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra,
mitjançant una placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35
mm2.
ACER:
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir
les especificacions de l'UNE-EN ISO 1461.
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de
zinc, no ha de tenir taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables
a simple vista.
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa.
Toleràncies:
Gruix: - 0,1 mm
- Superfície útil: - 0,01 m2

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als
indicats al REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte,
s'actuarà segons criteri de la DF.
____________________________________________________________________________

BG -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES
BGY3 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS
ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGY38000.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos
acabados de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:1999).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a
l'especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del
REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de
coure nus i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques
d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats
i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1
m de conductor de coure nu.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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____________________________________________________________________________
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

BQ -

MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQ1 -

BANCS

BQ11 -

BANCS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ116B32ESI3,BQ115A22,BQ115HB1ESJV.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller
de llistons de fusta de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb
cargols passadors de pressió cadmiats, de cap esfèric.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia
de preparació.
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant
i dues d'esmalt.
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Llargària dels espàrrecs: >= 25 mm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 20 mm
- Separació entre llistons: ± 1,5 mm
- Paral·lelisme entre llistons: ± 2 mm (no acumulatius)
- Guerxament dels llistons: ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no
es deformin i en llocs protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les
condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia
corresponent.
____________________________________________________________________________

BQ -

MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQ2 -

PAPERERES

BQ21 -

PAPERERES TRABUCABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ21BNOU.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i
suports de tub.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part
superior i de planxa perforada a la base. Ha de tenir uns reforços en els punts
de subjecció dels suports. Els suports han de tenir elements quepermetin el gir
de la paperera i una tanca per a bloquejar-la.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt.
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los
a la base d'ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80 cm del terra.
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu
terç superior.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Alçària: 50 cm
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Tipus d'acer: S235JR
Gruix de la planxa metàl·lica: 1 mm
Gruix de la planxa perforada: 1 mm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no
es deformin i en llocs protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements per a impedir el pas de vehicles fets de fosa, acer o formigó.
Poden ser per a deixar fixos al paviment, o retràctils, amb mecanismes hidràulics
o manuals.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Han de tenir els mecanismes de fixació amb tots els accessoris necessaris per a
la seva instal·lació.
Les pilones retràctils no han de tenir cap defecte que impedeixi el moviment
complet de retracció. Han de portar tots els accessoris necessaris per a la
connexió amb els mecanismes de regulació.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats i protegits.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte
directe amb el terra.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les
condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia
corresponent.
____________________________________________________________________________

BQ -

MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQ4 -

PILONES

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les
condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia
corresponent.
____________________________________________________________________________

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ4ZNOU1.
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BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES
D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A
ACABATS SUPERFICIALS
BR3P -

TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR3P2150,BR3P2110.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra vegetal
- Terra àcida
- Terra volcànica
- Escorça de pi
- Encoixinament per a hidrosembra
TERRA VEGETAL:
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny
i amb un alt contingut de matèria orgànica.
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny
i amb incorporació d'adobs orgànics.
Mida dels materials petris: <= 20 mm
Mida dels terrossos:
- Terra vegetal garbellada: <= 16 mm
- Terra vegetal no garbellada: <= 40 mm
Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica (MO): 2% <= MO <= 10%
Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 6 <= pH <= 7,5
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.
Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica: > 4%
Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
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- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 5 <= pH <= 6,5
TERRA VOLCÀNICA:
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
Granulometria: 4 - 16 mm
Calç: < 10%
Densitat aparent seca: 680 kg/m3
ESCORÇA DE PI:
Escorça de pi triturada i completament fermentada.
Calç: < 10%
pH: 6
Densitat aparent seca: 230 kg/m3
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de
cereal triturada i paper reciclat.
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.
Grandària màxima: 25 mm
Composició:
- Cel·lulosa desfibrada: 40%
- Palla de cereal: 50%
- Paper reciclat: 60%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:
Subministrament: En sacs o a granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Subministrament: En bales empaquetades.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Als sacs hi han de figurar les següents dades:
- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte
identificació tal i com s'indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades,
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i si és el cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta
ecològica europea.
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una
freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi
estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients
(P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8,
segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris
indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats
del certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran
a les condicions exigides al plec de condicions tècniques.
____________________________________________________________________________

BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES
D'IMPACTE AMBIENTAL
BR4 -

ARBRES I PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR44222B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
- Llavors de barreges de cespitoses
- Pans d'herba de barreges de cespitoses
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- Llavors
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- Pa d'herba
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o,
en tot cas, en empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere
o espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie
o cultivar, edat i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de
l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions
de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal,
especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com
d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització
del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del
passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni
símptomes d'haver-los patit anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben
ramificat, la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri
entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets
i recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels
seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els
arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir
el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans
d'un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes.
El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra
o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes
dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat
pròpies de la seva espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més
distant al mateix.
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit
de creixement de l'espècie-varietat.
ARBRES PLANIFOLIS:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres
individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir
el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
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- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del
perímetre del tronc.
PALMERES I PALMIFORMES:
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son
palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir
estrangulacions.
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels
primers palmons.
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit
i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm.
Toleràncies:
- Alçària: ± 5%
CESPITOSES:
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre
amb les especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb
les indicacions de la norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció
de les condicions climàtiques, edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat.
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals
o superiors als indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció
de les especies utilitzades
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties,
deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que
redueixin el valor o la qualificació per al seu ús.
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors
d'altres plantes cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas
les indicades al quadre I.5 de l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.
CESPITOSES EN PA D'HERBA:
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat
superior als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària
de l'herbàcia.
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical
de l'herba.
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície
aèria uniforme i no han de tenir zones sense vegetació.
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.
Gruix de la coberta vegetal: 1,5 cm
Subministrament per plaques:
- Dimensions: >= 30x30 cm
Subministrament en rotlles:
- Amplària: >= 40 cm
- Llargària: <= 250 cm
Toleràncies:
- Gruix de la coberta vegetal: ± 0,5 cm
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de
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neixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han
de tenir una llargaria i gruix proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta,
no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de
seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i
de presentació.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma
de presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen
i han de ser homogènies en els seves dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent,
si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o
amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal
aplegar-les en un viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical
en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.
BARREGES DE LLAVORS:
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les
indicacions de l'apartat 8 de la norma NTJ 07N.
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar
en contacte amb el terra.
PA D'HERBA:
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets
ha de ser inferior a 2,5 m.
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a
primera hora del dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics.
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització,
i no es pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra,
i sense que passin 24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps
fresc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del
material vegetal. Calidad general del material vegetal.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del
material vegetal. Coníferas y resinosas.
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PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro
material vegetal. Palmeras.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro
material vegetal. Árboles de hoja caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro
material vegetal. Árboles de hoja perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro
material vegetal. Arbustos.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro
material vegetal. Trepadoras.
CESPITOSES:
* NTJ 08S:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación
material vegetal. Siembras y céspedes.

del
del
del

LLAVORS PER HIDROSEMBRES
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de
procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades
dels certificats de garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al
Plec.

del
____________________________________________________________________________
del
del

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Gènere, espècie i varietat
- Qualitat i poder germinatiu
- Nom del subministrador
- Data de caducitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides
al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions
exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus
d'hidrosembra que intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant
el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
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D-

ELEMENTS COMPOSTOS

D0 -

ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D07 -

MORTERS I PASTES

D070 -

MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0701641,D0701821,D070A8B1,D0701911,D070A4D1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense
segregacions.

Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat
de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions,
incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN
1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a
càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de
garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.
____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar
entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica
DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
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F-

PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -

DEMOLICIONS

F213 -

ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2131223.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de
terres amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat les eines de demolició següents:
- Mitjans manuals
- Martell picador
- Martell trencador sobre retroexcavadora
S'han considerat els materials següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les
condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per
la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que
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s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes
d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva
construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la
demolició es faci pràcticament al mateix nivell.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas,
electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per
les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar
les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest
és estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan
l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les
obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i
càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
FONAMENTS:
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals
que li transmetin càrregues.
MURS DE CONTENCIÓ:
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes
de terres.
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides
amb una barana i un sòcol.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo
per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin
pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats
abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats
per la DF.

100

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de
la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
Demoliciones
____________________________________________________________________________

F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -

DEMOLICIONS

F214 -

ENDERROCS D'ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F214V010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals o de tancament, amb mitjans
mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat
i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat
posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin
reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els tipus següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
- Fusta
- Fosa
- Acer
- Morter
Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on
intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l’element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
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- Dificultat d’accès de l’element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatges:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per
tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les
condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
DESMUNTATGE:
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci
malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats entre
sí, i del terra per elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats.
Han d'estar separades del terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per
la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que
s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes
d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva
construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la
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demolició es faci pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han
de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar
la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals
que li transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l’estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas,
electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per
les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons
s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar
les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest
és estable i l’alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo
per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan
l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les
obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin
pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i
càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE,
DE VOLTA CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA,
DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES
I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC D’ELEMENTS D’OBRA DE FÀBRICA:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats
abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats
per la DF.
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de
la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
Demoliciones
____________________________________________________________________________

F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -

DEMOLICIONS

F216 -

ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ENDERROC D’EDIFICACIONS:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats
abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats
per la DF.

F2168631.

ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA,
ENDERROC DE MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE
PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D’ENCAVALLADA DE
FUSTA, LLINDA DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE
PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega
manual i mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica
- Envans i paredons d'obra de ceràmica
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
- Envans de vidre emmotllat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
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- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a
una distancia superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment
senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada
rígida que sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un
extintor manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de
col·locar testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a
terme l'apuntalament en cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat
de facilitar la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les
condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de
material.
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar
dretes i de les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut
sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions,
els apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament,
es notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva
construcció.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin
pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se
a peu dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara
que estiguin en bon estat.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat
inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin
provocar l'enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser
afectades per l'aigua.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas,
electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per
les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan
l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les
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obres i avisar a la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
demolir i carregar.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i
càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després
d'haver enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars
del nivell en el qual es treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la
càrrega que hi ha al seu damunt.
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i
s'apuntalaran sense tallar els tirants fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set
vegades el seu gruix.
ENVANS I PAREDONS:
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre
superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar
prèviament el sostre.
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure
els vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin
els elements estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals
en les obertures.
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes
no més gran a l'admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de
la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
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Demoliciones

No ha de ser visible cap de les marques vials indicades a la DT.
Les marques eliminades amb pintura no han de produir reflexos a la nit que provoquin confusió als
conductors.

____________________________________________________________________________

F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -

DEMOLICIONS

F21B ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I
SENYALITZACIÓ

DESMUNTATGES I RETIRADA DE SENYALS VERTICALS CARTELLS I SUPORTS
S’han de desmuntar o retirar tots els elements indicats a la DT.
No han de quedar elements de fixació sense servei, que puguin produir danys als usuaris de la via públic,
com ara cargols, brides etc.
Si s’arranca un element encastat al paviment o al parament vertical, s’ha de reblir el forat amb el mateix
material que el conforma.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d’ús.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F21B1V12,F21B2V61,F21B2V20,F21B2V70,F21B2V60,F21B1V16,F21B1V11,F21B2V21,F21BNOU2,F
21BNOU1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Desmuntatge o retirada d’elements de seguretat, protecció i senyalització vial, amb mitjans manuals o
mecànics.
S’han considerat les unitats d’obra següents:
- Eliminació de marques vials horitzontals, per mitjans mecànics (fresat o granallat), o per pintat a sobre
amb pintura negra.
- Desmuntatge de senyals, cartells, miralls, etc
- Retirada de suports per a senyals, clavats a terra o fixats a altres elements urbans.
- Retirada de separadors de carril bici de cautxú fixats al paviment, i reparació del paviment.
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d’ancoratges
- Desmuntatge de barana metàl·lica
- Desmuntatge de reixa i ancoratges
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
Eliminació de marques vials per mitjans mecànics:
- Preparació d ela zona de treball
- Aplicació del tractament de fresat o granallat a les marques indicades fins que desapareixien
- Escombrat i càrrega sobre camió de la pols de pintura, paviment i granalla
Eliminació de marques vials per aplicació de pintura:
- Preparació d ela zona de treball
- Pintat de les marques indicades amb pintura acrílica negra mate
- Protecció de la zona pintada durant els temps d’assecat de la mateixa
Desmuntatges i retirada de senyals verticals cartells i suports:
- Preparació de la zona de treball
- Desmuntatge de l’element amb els mitjans adients
- Restauració del paviment o parament on està fixat l’element
- Protecció dels elements desmuntats si s’han de aprofitar
- Càrrega i transport dels elements retirats fins a lloc d’aplec
- Càrrega de la runa sobre el camió
ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS HORITZONTALS:
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S’ha de seguir l’ordre de treballs previst a la DT.
Els elements fixats amb cargols o brides, s’han de desmuntar seguint el procés invers en el que es van
muntar, sense tallar els cargols o les brides.
S’han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L’execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o
persones de l’entorn.
S’ha d’evitar la formació de pols.
En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l’enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s’han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L’operació de càrrega de runa s’ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d’aconseguir les
condicions de seguretat suficients.
S’han d’eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S’ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d’emmagatzematge i
transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS:
m2 realment eliminat, segons les especificacions de la DT.
RETIRADA DE CARTELLS I PLAFONS:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
RETIRADA DE SENYALS, MIRALLS, SUPORTS, ELEMENT SEPARADOR DE CARRIL BICI:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes.

____________________________________________________________________________
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F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -

DEMOLICIONS

F21D -

DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F21DQU02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb
mitjans manuals o mecànics.
S'han considerat els elements següents:
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les
condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i
càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les
especificacions de la DT.
POU:
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
EMBORNAL:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
____________________________________________________________________________

F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

F21 -

DEMOLICIONS

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats,
de manera que mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per
les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar
les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan
l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les

F21K -

DEMOLICIONS DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA IMPLANTACIO DE LA FASE V DE LA NOVA XARXA DE BUS. SUB-FASE 5.2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F21KN010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge
de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les
condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per
la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que
s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes
d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas,
electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d’instal·lació i de mobiliari
existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per
les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar
les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan
l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les
obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i
càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O
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RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del
projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de
la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
Demoliciones
____________________________________________________________________________

F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -

DEMOLICIONS

F21L -

DEMOLICIONS DE VORERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F21L4H14,F21L4JB3.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge
de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les
condicions de transport.
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Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per
la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que
s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes
d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas,
electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d’instal·lació i de mobiliari
existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per
les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar
les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan
l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les
obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i
càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O
RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del
projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de
la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
Demoliciones
____________________________________________________________________________

F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -

DEMOLICIONS

F21N -

DEMOLICIONS DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F21N4XN2,F21NU010,F21NW200,F21NU020,F21NNOU1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició de paviments de mescla bituminosa i fresatge de capes de paviments
asfàltics amb la finalitat d’aconseguir un nou perfil longitudinal i transversal
del paviment existent..
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Demolició de paviment de mescla bituminosa
- Preparació de la zona de treball
- Demolició del paviment amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Fresatge de capes de paviment asfàltic:
- Preparació i senyalització de la zona de treball
- Neteja del paviment existent
- Rebaix del paviment fins a la cota prevista
- Transport i aplec del material extret
- Neteja del paviment fresat
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les
condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
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Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
FRESATGE:
El fresatge es durà a terme sobre la superfície i amb el gruix indicat a la DT
o en el seu cas el que determini la DF.
La superfície fresada tindrà un aspecte i una rugositat uniforme.
Tolerància del gruix respecte a la cota prevista: ± 0,5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per
les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar
les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan
l'enderrocament o les tasques de fresatgepuguinafectar les construccions veï nes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i
càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT:
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per
la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que
s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes
d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas,
electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d’instal·lació i de mobiliari
existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
FRESATGE:
Abans de començar les tasques de fresatge, la superfície del paviment ha d’estar
neta.
El material extret en les tasques de fresatge, ha de ser transportat i aplegat
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en el lloc indicat a la DT o el que en el seu cas determini la DF.
S’ha d’evitar la contaminació del material fresat amb terres o altres materials
estranys durant la seva manipulació.
En llocs inaccessibles per a la màquina de fresatge, el paviment s’haurà de
rebaixar fent servir altres mètodes que donin lloc a la superfície apropiada.
La màquina fresadora farà les passades necessàries, en funció de la potència i
amplària de fresatge fins a arribar a la cota requerida en tota la superfície
indicada.
Si en concloure la jornada de treball no s’ha pogut completar tota l’amplària de
la calçada, les vores verticals en sentit longitudinal de més de 5 cm es suavitzaran
per tal de que no representin un perill per al transit. La mateixa precaució es
prendrà per a les vores transversals.
No s’han de produir danys a objectes, estructures o plantes que es trobin a la
vora de la zona d’acció dels equips de fresatge i, per aquest motiu, es prendran
totes les precaucions que correspongui.
Un cop finalitzades les tasques de fresatge es procedirà a la neteja de la
superfície que en resulti retirant el material extret.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del
projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de
la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
Demoliciones
____________________________________________________________________________

F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -

DEMOLICIONS

F21P -

DEMOLICIONS DE VORADES, RIGOLES, GUALS I ESCOCELLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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F21PV112,F21PV002,F21PV200,F21PV102,F21PVNO1,F21PV210.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge
de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Gual de pedra natural
- Escossell sobre formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les
condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan
l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les
obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i
càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O
RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del
projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.
DEMOLICIÓ DE GUAL
m2 de gual realment enderrocat, segons les especificacions de la DT
DEMOLICIÓ D’ESCOSSELL
u d’escossell realment enderrocat, segons les especificacions de la DT

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per
la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que
s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes
d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas,
electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d’instal·lació i de mobiliari
existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per
les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar
les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
demolir i carregar.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de
la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
Demoliciones
____________________________________________________________________________

F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -

DEMOLICIONS

F21Q -

DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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F21QV010,F21QUV10,F21QV020.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col·locació d’elements d’equipaments fixos.
- Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, guia contenidor
escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic,
etc)
- Desmuntatge i posterior muntatge d'estació de bicing
- Desmuntatge de plataforma complerta parada autobús
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu
cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si és el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa
i dels materials de rebuig generats i condicionament de l’abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que
indica la DT, descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d’estar fora de servei.
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s’han de tornar a muntar en un altre
lloc.
Els elements grans i pesats s’han de subjectar i manipular pels punts d’ ancoratge
disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge,
aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a
desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta
d’un element elèctric, l’ extrem de la part que no es retira ha de quedar
convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per
les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions
de seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons
s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
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demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin
puguin afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar
a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i
càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues
en el trajecte.
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material
procedent de l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director
d’Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui
constituïda.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’ enderroc dels suports i fonaments
si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F22 -

MOVIMENTS DE TERRES

F222 -

EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2225232.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas
d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua
o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades
amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
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- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames
si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora
de la rasa, segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que
té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que
té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que
té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT,
o en el seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes
i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita
de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per
les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la
partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les
característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
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- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de
fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per
mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al
moment que es pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de
despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un
punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de
fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal
que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF.
L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m,
es doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible
esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins
l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per
esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les
obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà
verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions,
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització
expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible,
de les mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i
reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al
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maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència
de serveis.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres
i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades
per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per
a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre
el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos
DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General
de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones
Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera

F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F22 -

MOVIMENTS DE TERRES

F227 -

REPÀS I PICONATGE DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F227T00F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes
existents i d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la
DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions,
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

____________________________________________________________________________

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F24 -

TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F245U105.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de
construcció o demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o
residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s’han de separar.
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada
de la resta.
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles
i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de
perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit
habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials,
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat
representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja
i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han
d’emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal
d’evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra
impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar
alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure
i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la
construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
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Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir
les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de
la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de
transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament
definitiu.
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor i posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin
pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per
la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea

113

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
de residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de
la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
____________________________________________________________________________

F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

F2R5 TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R540H0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de
construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o
residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada
de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles
i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de
perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit
habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials,
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat
representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja
i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal
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d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra
impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar
alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure
i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la
construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió
de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció
del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els
Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar
a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número
de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la
gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal
indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin
pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per
la DF.
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La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea
de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció.
____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE
MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu
al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina
la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

F2 -

DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

F2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2RA73G0,F2RA71H0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de
construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió
on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o
eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se
li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització,
emmagatzematge o eliminació.
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea
de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió
dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció.
____________________________________________________________________________
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F3 -

FONAMENTS I CONTENCIONS

F31 -

RASES I POUS

F315 -

FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F31521B1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat,
per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat
a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE,
abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars
relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la
norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i
les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la
DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció
d'elements de l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó.
En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF
valorarà la reparació.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme
sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement
dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86
de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex
11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir
l'especificat a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de
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mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi
explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció
considerada, ± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar
prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una
temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha
de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser
inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions
explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les
mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment
assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat
armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó.
En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF
valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que
permeti una compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de
bombeig prèviament al formigonament.
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No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que
retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments
incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin
disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la
consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la
segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen
desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi
agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment,
la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per
la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament
del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial
de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han
d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua
en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució
de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el
manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i
d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin
provocar la fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn
del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta
i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a
les cantonades i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les
armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les
condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals
d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives
per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la
temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després
del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut
del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació
de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions
geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de
l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en
les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada
mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs
d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents
supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus
d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la
mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest cas el plec de
prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de
realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera
d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la
seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut
del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà
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encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons,
escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les
condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element
formigonat.

F9 -

PAVIMENTS

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del
formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin
segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista,
s'ha de mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons
el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

F93 -

BASES

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

F936 -

BASES DE FORMIGÓ

____________________________________________________________________________

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F936V005.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle
vibratori, i estesa i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les
alineacions i a les rasants previstes.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser
de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los
coincidir amb els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86
de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA IMPLANTACIO DE LA FASE V DE LA NOVA XARXA DE BUS. SUB-FASE 5.2

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
____________________________________________________________________________

F9 -

PAVIMENTS

F96 -

VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F961V010,F96YV010,F961V020,F96YV015,F966ROND,F961PARA,F965U4C5,F961NOU1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació sobre base de formigó:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Col·locació sobre esplanada compactada:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
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- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Vorada de planxa d’acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments
ni d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per
damunt de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm
sobre el llit de formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó: 4 cm
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
VORADA DE PLANXA D’ACER:
La vorada col· locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rigola
l'alçària indicada a la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la
vorera, en cap cas ha de sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el
seu perímetre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C
i sense pluges.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
En cas de subministrament de les diferents peces es realitzaran totes les feines
necessàries per a que els elements arribin al lloc definitiu amb les condicions
i amb l’embalatge original fins al seu ús.
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA:
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha
de vibrar fins aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització
i les indicacions explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de
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mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim,
de 3 dies.
VORADA DE PLANXA D’ACER:
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les
especificades al projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
COL·LOCACIÓ VORADA RECTA, VORADA CORBA I GUALS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL I CAPÇALERA DE GUAL:
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
BASE DE FORMIGÓ PER VORADES:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
SUBMINISTRAMENT DE PEDRA PER VORADA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen
les peces de vorada o de rigola.
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec
i al procediment adoptat
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
La compactació s'ha de fer per vibració fins aconseguir una massa compacta i sense
que es produeixin segregacions.
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària
l'autorització i les indicacions explícites de la DF.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de
mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim,
de 3 dies.

F971VG11.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

F9 -

PAVIMENTS

F97 -

RIGOLES

F971 -

BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Base per a rigola:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó
- Acabat de la superfície
- Protecció del formigó fresc i cura
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de tenir una textura uniforme i contínua.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell
que la base de formigó de la vorada.
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció
d'elements de l'encofrat ni d'altres.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86
de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de
l'annex 11 de la norma EHE-08.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM)
- Base de formigó o rigola amb peces: >= 95%
- Rigola de formigó: >= 90%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen
les peces de vorada o de rigola.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec
i al procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del
formigó fresc.
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F9 -

PAVIMENTS

F97 -

RIGOLES

F974 -

RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT

i sense pluges.
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a
l'estiu, 48 h a l'hivern.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

RIGOLA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

F974V008,F974W020,F974V005.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

RIGOLA AMB PECES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó,
col·locades amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Rigola amb peces col·locades amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de morter
- Col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de la superfície acabada
RIGOLA:
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent
transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense
desnivell.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
RIGOLA AMB PECES:
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben
assentades, col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen
les peces de vorada o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec
i al procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM)
- Base de formigó o rigola amb peces: >= 95%
- Rigola de formigó: >= 90%

F9 -

PAVIMENTS

F98 -

GUALS DE PECES ESPECIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
RIGOLA AMB PECES:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C
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F981V0A0,F981V0B0,F981V0B8,F981V0A4,F981V0B4.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Capçalera de gual col·locada sobre base de formigó
- Rampa o paviment inclinat de gual col·locada sobre base de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
CONDICIONS GENERALS:
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments
ni d'altres defectes.
El gual ha de tenir la llargària, l’amplària i la forma indicada a la DT.
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades
expressament per la DF.
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha d’estar enrasat amb la rigola per
la part baixa i amb el paviment de la vorera per la part alta.
Els extrems del gual han d’estar fets amb les peces especials, corresponents al
dissseny del conjunt.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm
sobre el llit de formigó, a tota l’amplària de les peces.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C
i sense pluges.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha
de vibrar fins aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització
i les indicacions explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de
mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim,
de 3 dies.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CAPÇALERA DE GUAL:
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
RAMPA O PAVIMENT INCLINAT DE GUAL:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

F9 -

PAVIMENTS

F9B -

PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9B4V220,F9BYV100,F9BYV025.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural.
Subministrament de peces i llambordins de pedra natural.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb
beurada de ciment
Les peces i llambordins de pedra natural han de complir les especificacions fixades
al seu plec de condicions tècniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Compactació i col·locació de les peces
- Rejuntat de les peces amb morter
- Neteja, protecció del morter i cura
En paviments de lloses col·locats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
- Neteja de l'excés de beurada
- Protecció del morter de la base i cura
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Col·locació i compactació dels llambordins
- Rebliment dels junts amb sorra
- Compactació final dels llambordins
- Escombrat de l'excés de sorra
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En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter sec
- Humectació i col·locació dels llambordins
- Compactació de la superfície
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
En la col·locació dels esglaons amb peces de pedra, terratzo o ceràmica:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter
- Col·locació de la beurada, en el seu cas
- Neteja de l'esglaó acabat
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme
i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons
l’especejament definit en la DT.
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb
altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de
6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que
no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions
o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col·loqui amb morter s’hauràn de respectar els junts prò pis
del suport.
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades
ni amb d'altres defectes superficials.
En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir:
- Peces rejuntades amb morter: >= 5 mm
- Peces rejuntades amb beurada: <= 1,5 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles:
- Paviments interiors: <= 1 mm
- Paviments exteriors: <= 2 mm
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.
Junts entre peces: <= 8 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 12 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
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ESGLAONS DE PEDRA, TERRATZO O CERÀMICA:
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb
defectes aparents.
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst.
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície
plana.
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari
s'han d'ajustar a les especificacions de la DT.
En el cas d’esglaons de pedra o terratzo els junts s'han de reblir amb beurada
de ciment i eventualment amb colorants i els junts entre peces han d’éssser >=1mm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 4 mm/m
- Planor de les celles: ± 2 mm
- Horitzontalitat: ± 0,2%
- Fals escaire: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació
o el que indiqui la DT.
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions
a la subbase o al llit de sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó
vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter.
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter
de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
ESGLAONS DE PEDRA, TERRATZO O CERÀMICA:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior
a 35°C.
En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha
de revisar allò executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades.
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
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absorbeixin l'aigua del morter.
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament
i rebuda de morter, de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per al davanter.
Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície
del morter fresc.
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó.
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície.
SUBMINISTRAMENT DE PECES I LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL:
No hi ha condicions específiques del procés d’execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PAVIMENTS:
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris
següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.
ESGLAONS:
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA
- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament.
- Replanteig inicial.
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas.
- Humectació de la solera.
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció
especial als junts.
- Control del temps d’adormiment.
- Col·locació de la beurada, pel reblert dels junts.
- Neteja de l’excés de beurada.
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas).
- Neteja del paviment amb serradures.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments,
etc.
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- Control de planor.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’ hauran de corregir abans de
completar el paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els
errors d’execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran
a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

F9 -

PAVIMENTS

F9E -

PAVIMENTS DE PANOT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9E1V020,F9E1V130,F9E1NOU.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport
de 3 cm de sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport
de 3 cm de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
En la col·locació a truc de maceta amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
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- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme
i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes
superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons
l'especejament definit en la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb
altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de
6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que
no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions
o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats
amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció
de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment
pòrtland.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen
les peces de panot.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les
instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu
i 48 h a l'hivern.

____________________________________________________________________________

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter.

F9 -

PAVIMENTS

F9F -

PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA IMPLANTACIO DE LA FASE V DE LA NOVA XARXA DE BUS. SUB-FASE 5.2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9F1V120,F9F5V010,F9F1NOU1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Formació de paviment de llambordins o lloses.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb
beurada de ciment
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Compactació i col·locació de les peces
- Rejuntat de les peces amb morter
- Neteja, protecció del morter i cura
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Col·locació i compactació dels llambordins
- Rebliment dels junts amb sorra
- Compactació final dels llambordins
- Escombrat de l'excés de sorra
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter sec
- Humectació i col·locació dels llambordins
- Compactació de la superfície
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:
- Comprovació del nivell de la base de formigó
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment
- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme
i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons
l'especejament definit en la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb
altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de
6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que
no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions
o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
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Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis
del suport.
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades
ni amb d'altres defectes superficials.
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.
Junts entre peces: <= 8 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 12 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació
o el que indiqui la DT.
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions
a la subbase o al llit de sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó
vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter
de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:
- Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment
per tal de millorar l'adherència.
- El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre
morter en tota la superfície.
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-

El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades.
S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes
posteriors als vehicles auxiliars de l'obra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris
següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

F9 -

PAVIMENTS

F9H -

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9H1V120,F9HV601,F9HYV030,F9HYV200,F9HZW600,F9HZW300,F9HW500,F9H1V100,F9H3V190,F
9HYV100.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla bituminosa en calent per a capes de paviment, formades per la combinació
d'un lligant hidrocarbonat, granulats i eventualment additius, de manera que totes
les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de
lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació
d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs el pols mineral) amb
granulometria continua i eventualment additius.
- Mescles bituminoses drenants per a capes de rodadura, formades per granulats
(en granulometria continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb
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discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que son les que
per la seva proporció baixa de granulat fi, tenen un contingut molt elevat de
forats interconnectats que proporcionen propietats drenants. S'han considerat
per a l'us en capes de rodadura de 4 a 5 cm de gruix..
- Mescles bituminoses discontinues per a capes de rodadura, formades per granulats
(en granulometria continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb
discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que tenen una
discontinuïtat granulomètrica molt elevada en els tamisos inferiors del
granulat gros. S'han considerat dos tipus; un amb la mida màxima nominal del
fus granulomètric de 8 mm i l'altre d'11 mm. Es consideren per a ús en capes
de rodadura de 2 a 3 cm de gruix.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta
per la DO
- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Extensió de la mescla
- Compactació de la mescla
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense
segregacions.
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.
Toleràncies d'execució:
- Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de
ser inferior als valors següents:
- Capes de gruix >= 6 cm: 98%
- Capes de gruix < 6 cm: 97%
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons
l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules
542.15 o 542.16 del PG-3.
En capes de rodadura:
- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN
13036-1) mesurada abans de la posada en servei de la capa: >= 0,7 mm
- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%): 65 (Mesurada 2 mesos desprès
d'entrar en servei la capa)
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:
La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3,
ha de ser igual o superior a la densitat de referència.
El percentatge de forats, per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l'apartat
543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igual o superior al percentatge de forats de
referència.
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L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons
l'indicat en l'apartat 543.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules
543.13 o 543.14 del PG-3.
Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN
13036-1) mesurada abans de la posada en servei de la capa:
- Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm
- Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm
Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%): 65 (Mesurada 2 mesos desprès
d'entrar en servei la capa):
- Mescles tipus BBTM B i PA:
60%
- Mescles tipus BBTM A: 65%
Toleràncies d'execució:
- Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG-3: no
ha de ser inferior a 98% de la densitat de referència
- Percentatge de forats:
- Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 cm: ± 2%
- Mescla tipus PA: ± 2%
- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors als definits en les seccions
tipus de la DT, o en el seu defecte, el que resulti de l'aplicació de la dotació
mitja que s'especifica en el plec de prescripcions tècniques particulars.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es
pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en
construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és
acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats
pel Contractista.
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu
cas, entre els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i
de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques
Particulars, i altres mètodes ràpids de control.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la
que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats
que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
S'ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels
tractaments aplicats, no queden restes d'aigua. El reg ha d'estar curat i ha de
conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de
la capa i amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària
de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre
la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada;
en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de
l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no
s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre,
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en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la
fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un
junt transversal.
On resulti impossible, a judici del Director d'Obra, l'ús de màquines estenedores,
la mescla bituminosa en calent s'ha de poder posar en obra per altres procediments
aprovats per aquest. S'ha de descarregar fora de la zona on s'hagi d'estendre i
s'ha de distribuir en una capa uniforme i d'un gruix tal que, una vegada compactada,
s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades als Plànols del Projecte, amb
les toleràncies indicades.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú
i en mescles bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la
densitat de la tongada fins que l'augment de la viscositat del betum contraresti
una eventual tendència del cautxú a recuperar la seva forma, s'ha de continuar
obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi
de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hagi assolit
prèviament la densitat abans especificada.
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica.
Si l'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes
s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior,
com a mínim.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora;
els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat,
i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els
elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de
capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals
quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs
quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix
de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC.
Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder
augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts.
Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de pluja.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha
de complir l'indicat en les taules 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre
aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de
complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos
heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i
segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra.
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 542.4.3 del PG-3.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00
a T1 o amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa
en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores
lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti
llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que,
un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT
del Projecte, amb les toleràncies indicades.
L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 542.4.4 del
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PG-3.
La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en
funció dels resultats del tram de prova; s'ha de fer a la major temperatura
possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treball i sense
que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continuar mentre la
temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball
i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que assoleixi la densitat
especificada.
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en
primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar
la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al
descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme
i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar
l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la
següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment,
i s'ha de disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura
ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi
la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de
direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.

funció dels resultats del tram de prova; el nombre de passades de compactador sense
vibració ha de ser superior a 6, s'ha de fer a la major temperatura possible, sense
sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi
desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de
la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla
es trobi en condicions de ser compactada, fins que es compleixi el pla aprovat.
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en
primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar
la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al
descobert una superfície plana i vertical. A continuació, s'ha d'escalfar el junt
i estendre la següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment,
s'ha de disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació i
s'han de separar més de 5 m dels junts transversals de les franges d'estesa
contigües.
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura
de la mateixa arribi als 60ºC. S'han d'evitar les aturades brusques i els canvis
de sentit del transit sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura
ambient.

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs
quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8°C. Amb vent intens,
desprès de gelades o en taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests
límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la
posada a l'obra en cas de pluja.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha
de complir l'indicat en les taules 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa
s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir
l'especificat en l'article 531 del PG-3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran
d'eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra.
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 543.4.3 del PG-3.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00
a T2 o amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa
en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores
lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.
En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts
longitudinals. Només en categories de trànsit T2 i T3 o pavimentació de carreteres
en les que no sigui possible tallar el trànsit, es permeten i aquests junts han
de coincidir amb un carener del paviment.
La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha
de regular de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme,
sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la
compactació s'ajusti a la secció transversal indicada a la DT amb les toleràncies
previstes.
L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 543.4.4 del
PG-3.
La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en

SENSE ESPECIFICAR EL GRUIX DE LA CAPA:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb
les seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats
mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon
a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

S'ESPECIFICA EL GRUIX DE LA CAPA:
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l'amplària de cada capa
d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT per la llargària realment
executada.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon
a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. Artículos: 542-Mezclas
bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para
capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent.
Execució d'un tram de prova, per comprovar:
- La fórmula de treball
- Els equips proposats pel contractista
- La forma específica d'actuació dels equips
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats
in situ
En l'execució d'una capa:
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla
i la temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de
transferència
- En mescles contínues: Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN
12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per
a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un
cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
- En mescles discontínues: Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN
12697-30 aplicant 50 cops per cara al menys un cop al dia i al menys un cop per
lot determinat segons el menor dels valors següents:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes
anteriors
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de
l'annex B de l'UNE-EN 13108-20
- En mescles contínues: Determinació per a cada lot de la densitat de referència
per a compactació, com el valor mig dels 4 últims valors de densitat aparent
obtinguts de les provetes del punt anterior
- Per a mescles tipus BBTM A, determinació per a cada lot de la densitat de
referència per a compactació, com el valor mesurat dels últims 4 valors de
densitat aparent, obtinguts de les provetes anteriors.
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, determinació per a cada lot, del percentatge
de forats de referència per a compactació, definit com el valor mig dels últims
4 valors de contingut de forats obtinguts de les provetes anteriors.
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi
el DO, sobre les mostres de les provetes
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència
que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi
el DO
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels
compactadors
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva
compactació segons NLT 327; amb la freqüència que determini la DO.
- Per a mescles contínues, la frqüència i l'amplitud en els compactadors
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vibratoris
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució
i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, calculant
un valor cada hm. En les capes de rodadura sha de comrpvar la regularitat
superficial a més, abans de la recepció definitiva de les obres, en tota la
llargària de l'obra
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats
2 meses de la posada en servei de la capa, en tota la llargària del lot
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
CONTÍNUA:
- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a
5 per lot
- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis antriors segons UNE-EN
12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20
En capes de rodadura, cal comprovar a més:
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada
en servei de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm
com a mínim
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
DISCONTÍNUA:
- Per a mescles BBTM A, BBTM B en capes de gruix >= 2,5 cm i mescles PA: extracció
de testimonis en punts aleatoris, en nombre més gran o igual a 5 per lot
- En mescles BBTM A: determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix
de la capa
- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm: determinar la densitat aparent i el
percentatge de forats dels testimonis extrets
- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, : determinar la dotació mitja de la mescla
com a relació entre la massa total dels materials corresponents a cada càrrega,
mesurada per diferència de pes del camió abans i desprès de carregar-lo, per
la superfície realment tractada mesurada en el terreny. La bàscula ha d'estar
contrastada
- En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal determinar el gruix, el contingut
de forats segons UNE-EN 12697-8 i la densitat segons UNE-EN 12697-6 considerant
les condicions d'assaig que figuren a l'annex B de l'UNE-EN 13108-20.
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada
en servei de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm
com a mínim
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
El lot de control definit en el procés d'execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de
calçada o jornada diària) s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA
Les condicions d'acceptació són les següents:
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Densitat:
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada anteriorment;
no més de 3 individus de la mostra assajada podran presentar resultats
individuals que baixin de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la
densitat mitja obtinguda és inferior, s'ha de procedir de la següent manera:
- Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència,
s'ha d'aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat
mitjançant fressat i s'ha de reposar per compte del Contractista;
- Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de
referència, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de
mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
Gruix:
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la
DT. No més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats
individuals que baixin del prescrit en més d'un 10%.
Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment,
s'ha de procedir de la següent manera:
- Per capes de base:
- Si el gruix mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de
l'especificat abans, s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu
compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre
de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de
gàlib;
- Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l'especificat abans, i no
existissin problemes d'entollament, s'ha de compensar el minvament de la
capa amb el gruix addicional corresponent a la capa superior per compte
del Contractista.
- Per capes intermèdies:
- Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de
l'especificat abans, s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu
compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre
de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de
gàlib o sobrecàrregues en estructures
- Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l'especificat abans, i no
existissin problemes d'entollament, s'ha d'acceptar la capa amb una
penalització econòmica del 10%.
- Per capes de rodadura:
- Si el gruix mig obtingut fos inferior a l'especificat s'ha de rebutjar la
capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant
fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada
si no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures
Regularitat superficial:
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen
els límits establerts, es procedirà de la següent manera:
- Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud
del tram controlat o de la longitud total de l'obra per a capes de rodadura,
s'ha d'estendre una nova capa de mescla bituminosa amb el gruix que determini
el DO a càrrec del Contractista;
- Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la
longitud del tram controlat o de la longitud total de l'obra, s'han de corregir
els defectes de regularitat superficial mitjançant fressat a càrrec del
Contractista. La localització dels esmentats defectes s'ha de fer sobre els
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perfils longitudinals obtinguts en l'auscultació per la determinació de la
regularitat superficial.
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams
uniformes i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits
establerts, i compleixen amb els valors de les taules següents, segons
correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons
l'establert en l'apartat 542.11 del PG 3:
- Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG
3 Taula 542.20a
- Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament
addicional: PG 3 Taula 542.20b
Macrotextura superficial:
- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha
de resultar inferior al valor previst. No més d'un individu de la mostra assajada
pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%.
Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:
- Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial
resulta inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de
rodadura a càrrec del Contractista
- Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial
resulta superior al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar una penalització
econòmica del 10%
Resistència al lliscament:
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament
resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament
resulta inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de
rodadura a càrrec del Contractista.
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament
resulta superior al 90% del valor previst, s'aplicarà una penalització
econòmica del 10%
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:
Densitat en mescles discontinues BBTM A:
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada; no més de
2 mostres poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat
de referència.
- Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l'especificada, s'ha de procedir
de la manera següent:
- Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència,
s'ha d'aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat
mitjançant fressat i s'ha de reposar per compte del Contractista;
- Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de
referència, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de
mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa >= 2,5 cm:
- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals
dels valors especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden
presentar resultats individuals que variïn dels establerts en més de 3 punts
percentuals.
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- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de
procedir de la manera següent:
- Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals,
cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat
mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista;
- Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals,
s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla
bituminosa corresponent al lot controlat.
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa < 2,5 cm:
- La dotació mitja de mescla obtinguda en el lot, no ha de ser inferior a
l'especificada i, a més, no més de 2 mostres poden presentar resultats
individuals inferiors al 95% de la densitat de referència.
- Si la dotació mitja de mescla es inferior a l'especificada, s'ha de procedir
de la manera següent:
- Si la dotació mitja de mescla obtinguda es inferior al 95% de la densitat
de referència, cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot
controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista;
- Si la dotació mitja de mescla obtinguda no es inferior al 95% de la densitat
de referència, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa
de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
Densitat en mescles drenants PA:
- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals
dels valors especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden
presentar resultats individuals que variïn dels establerts en més de 3 punts
percentuals.
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de
procedir de la manera següent:
- Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals,
cal aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat
mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec del Contractista;
- Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals,
s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla
bituminosa corresponent al lot controlat.
Gruix:
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la
DT. No més de 2 individus de la mostra assajada poden presentar resultats
individuals inferiors al 95% del gruix especificat.
- Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment,
s'ha de procedir de la següent manera, s'ha de rebutjar la capa i el Contractista
pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la.
Regularitat superficial:
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen
els límits establerts, cal enderrocar el lot, retirar la runa a l'abocador i
estendre una nova capa a càrrec del Contractista.
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams
uniformes i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits
establerts, i compleixen amb els valors de les taules següents, segons
correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons
l'establert en l'apartat .543.11 del PG 3:
- Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG
3 Taula 543.18a
- Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament
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addicional: PG 3 Taula 543.18b
Macrotextura superficial:
- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha
de resultar inferior al valor previst. No més d'un individu de la mostra assajada
pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%.
Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:
- Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial
resulta inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de
rodadura a càrrec del Contractista, i en les mescles drenants, cal enderrocar
el lot, portar-lo a l'abocador i reposar la capa a càrrec del Contractista
- Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial
resulta superior al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar una penalització
econòmica del 10%
Resistència al lliscament:
- El resultat mig de la resistència al lliscament no ha de ser inferior al valor
previst. No més d'un 5% de la llargària total del lot pot presentar un resultat
inferior a aquest valor en més de 5 unitats.
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament
resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament
resulta inferior al 95% del valor previst, en mescles discontinues, s'ha
d'estendre una nova capa a càrrec del Contractista i en mescles drenants,
cal enderrocar el lot, portar-lo a l'abocador i reposar la capa a càrrec del
Contractista
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament
resulta superior al 95% del valor previst, s'aplicarà una penalització
econòmica del 10%
____________________________________________________________________________

F9 -

PAVIMENTS

F9J -

REGS SENSE GRANULATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9J1V025.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cur a
del formigó amb producte filmogen.
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats:
- Reg d'imprimació (IMP)
- Reg d'adherència (ADH)
- Reg de penetració
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- Reg de cura (CUR)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de penetració:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura
En el reg d'adherència:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
En el reg de cura:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura
Reg amb producte filmogen.
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del producte filmogen de cura
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície
tractada sense lligant.
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui
superposada en la unió de dues franges.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme.
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal
d’absorbir l’excé s de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del
trànsit d’obra.
La dosificació d’emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus C50 BF5 IMP
ha de ser de 1200 g/m2 a calçades i vorals.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas
de pluja.
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que
quedin nets una vegada aplicat el reg.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la
DT. Ha de complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent
i no ha d’estar estovada per un excés d'humitat.
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant,
la necessitat d’àrid de cobertura i dotació corresponent i l’adequació dels
mitjans previstos en l’execució. Es comprovaran les característiques de l’equip,
especialment la seva capacitat per aplicar la dotació de lligat fixada a la
temperatura prescrita, i la uniformitat de repartiment, tant transversal com
longitudinal. Es determinarà la pressió en el indicador de la bomba d’impulsió
del lligant i la velocitat de marxa mé s apropiades, i com a dada orientativa,
el nombre de passades del equip de compactació.
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir
la dotació de producte a la temperatura especificada.
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El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació
manualment amb un equip portàtil.
L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui
possible, mecànicament.
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg
no tractades.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si
la DF ho considera necessari.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
S’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24
h següents a l’aplicació del lligant, i 4h en cas d’estesa de l’àrid.
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s’ha d’estendre un granulat de
cobertura i els vehicles han de circular a velocitat <= 40 km/h.
L’estesa de l’à rid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s’hagi
de fer circular trànsit per sobre del reg, o quan s’observi que hagi quedat part
sense absorbir passades 24h de l’estesa del lligant. La seva dosificació serà la
mínima necessà ria per a absorbir l’excés de lligant o per a garantir la durada
del reg sota l’acció del trànsit.
Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2
L’àrid a utilitzar en regs d’imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra
procedent de matxuqueix o mescla d’ambdós materials, exempt de pols, brutícia,
argila o altres substàncies estranyes. Complirà, a més, les segü ents condicions:
- Plasticitat (NLT-105 i NLT-106): Nul·la
- Coeficient de neteja (NLT-172): <= 2
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): >= 40
- % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2): 100 %
En el moment de l’estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d’un 4
% d’aigua lliure.
REG D'ADHERÈNCIA:
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent , s'han d'eliminar
els excessos de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una
perfecta unió entre les capes bituminoses.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT:
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
L’estesa de l’àrid de cobertura, si és el cas, es realitzarà, a judici de la DF,
quan s’hagi de fer circular trànsit per sobre del reg. L’estesa es realitzarà per
mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF.
En el moment de l’estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d’un 4
% d’aigua lliure.
Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la
DT Ha de complir les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent.
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar.
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No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg.
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de
cobertura i els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h.
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un
diàmetre màxim de 4,76 mm.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
No són d'abonament els excessos laterals.
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura
al trànsit.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes, relativos a firmes y pavimentos.
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot
d’ execució.
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el reg i
observació de l’efecte de pas de un camió carregat.
- Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant.
- Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip
de reg.
- Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m.
- Control de la dosificació realment estesa, mitjanç ant el pesat de safates
metàl·liques o bandes de paper col·locades sobre la superfície sense tractar
prèviament a l’estesa del lligant i l’àrid si és el cas. El nombre de determinacions
l’establirà la DF.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS
HIDROCARBONATS:
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats.
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Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba
d’ impulsió i la velocitat del equip, ajustant-se a les deduïdes del tram de prova.
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les tolerà ncies
indicades en el plec.
La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà
diferir de la prevista en mes d’un 15%. I no mes de un individu de la mostra podrà
excedir els límits fixats.
L’equip de reg haurà de ser capaç de distribuir el lligant amb variacions,
respecte a la mitjana, no més grans del 15% transversalment i del 10%
longitudinalment.
____________________________________________________________________________

F9 -

PAVIMENTS

F9W -

REPARACIONS DE PAVIMENTS

F9WH -

REPARACIO DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9WHU010,F9WHU090,F9WHU040.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparació de paviments de mescla bituminosa.
S’han considerat les unitats d’obra següents:
- Reparació de paviments de mescla bituminosa en calent
- Reparació de paviments de mescla bituminosa en fred
- Col·locació de malla de reforç en paviments
- Segellat d’esquerdes en calent
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
Reparació de paviments de mescla bituminosa:
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d’aquesta
per la DO
- Realització del tram de proba, si s’escau, i aprovació d’aquest per la DO
- Comprovació de la superfície d’assentament
- Extensió de la mescla
- Compactació de la mescla
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
Col·locació de malla:
- Replanteig i preparació de la malla (retalls, cavalcaments, etc.)
- Estesa de la malla sobre el paviment
Segellat d’esquerdes en calent:
- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent,
en el seu cas
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- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació del material de segellat
- Neteja de les vores exteriors del junt
REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA:
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense
segregacions.
S’ha d’ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.
La densitat obtinguda segons s’indica en l’apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de
ser inferior als valors següents:
- Capes de gruix >= 6 cm: 98%
- Capes de gruix < 6 cm: 97%
L’Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons
l’indicat en l’apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules
542.15 o 542.16 del PG-3.
En capes de rodadura:
- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN
13036-1) mesurada abans de la posada en servei de la capa: >= 0,7 mm
- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%): 65 (Mesurada 2 mesos desprès
d’entrar en servei la capa)
Toleràncies d'execució:
- Amplària del semiperfil: No s’admeten amplàries inferiors a les teòriques
- Gruix de la capa: No s’admeten gruixos inferiors al teòrics
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm
COL·LOCACIÓ DE MALLA DE REFORÇ EN PAVIMENTS:
La malla ha de quedar situada entre la capa de regularització del paviment i la
de rodadura.
Ha de cobrir tota la superfície per armar.
Ha de formar una superfície plana, sense bosses.
Ha de quedar ben adherida al paviment.
Cavalcament entre armadures: >= 12 cm
SEGELLAT D’ESQUERDES EN CALENT:
El segellat ha de tenir la llargària prevista.
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la
superfície uniforme.
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la
DF. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.
Toleràncies d'execució:
- Gruix del segellat: ± 10%
- Fondària prevista respecte al parament: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA:
S’ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es
pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l’obra en
construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d’Obra ha de definir si és
acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats
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pel Contractista.
Durant l’execució del tram de prova s’ha d’analitzar la correspondència, al seu
cas, entre els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i
de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques
Particulars, i altres mètodes ràpids de control.
Excepte autorització expressa del Director d’Obra, s’han de suspendre els treballs
quan la temperatura ambient a l’ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix
de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC.
Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers d’estructures, la DF ha de poder
augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts.
Tampoc es permet la posta en obra en cas de pluja.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la
que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats
que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida
d'obra, d’acord amb les instruccions de la DF.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s’ha d’estendre la mescla, ha
de complir l’indicat en les taules 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre
aquesta capa s’ha d’haver aplicat un reg d’imprimació o d’adherència, que ha de
complir l’especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos
heterogeni, s’hauran d’eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i
segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d’Obra.
S’ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels
tractaments aplicats, no queden restes d’aigua. El reg ha d’estar curat i ha de
conservar tota la capacitat d’unió amb la mescla.
L’equip d’estesa ha de complir les especificacions de l’article 542.4.3 del PG-3.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de
la capa i amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L’amplària
de les franges s’ha d’estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00
a T1 o amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa
en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores
lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.
Als demés casos, després d’haver estès i compactat una franja, s’ha d’estendre
la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions
de ser compactada; en cas contrari s’ha d’executar un junt longitudinal.
L’estenedora s’ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti
llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que,
un cop compactada, s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT
del Projecte, amb les toleràncies indicades.
L’estesa s’ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de
l’estenedora a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no
s’aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre,
en la tolva de l’estenedora i a sota d’aquesta, no baixi de la prescrita en la
fórmula de treball per a l’inici de compactació, en cas contrari cal executar un
junt transversal.
On resulti impossible, a judici del Director d’Obra, l’ús de màquines estenedores,
la mescla bituminosa en calent s’ha de poder posar en obra per altres procediments
aprovats per aquest. S’ha de descarregar fora de la zona on s’hagi d’estendre i
s’ha de distribuir en una capa uniforme i d’un gruix tal que, una vegada compactada,
s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades als Plànols del Projecte, amb
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les toleràncies indicades.
L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 542.4.4 del
PG-3.
La compactació s’ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d’Obra en
funció dels resultats del tram de prova; s’ha de fer a la major temperatura
possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treball i sense
que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s’ha de continuar mentre la
temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball
i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que assoleixi la densitat
especificada.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú
i en mescles bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la
densitat de la tongada fins que l’augment de la viscositat del betum contraresti
una eventual tendència del cautxú a recuperar la seva forma, s’ha de continuar
obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi
de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s’hagi assolit
prèviament la densitat abans especificada.
La compactació s’ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica.
Si l’estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d’aquestes
s’ha d’ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l’anterior,
com a mínim.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora;
els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat,
i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els
elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de
capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals
quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.
A l’estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en
primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar
la compactació, la vora d’aquesta franja s’ha de tallar verticalment, deixant al
descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d’aplicar una capa uniforme
i lleugera de reg d’adherència segons l’article 531 del PG 3, deixant trencar
l’emulsió suficientment. A continuació, s’ha d’escalfar el junt i estendre la
següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment,
i s’ha de disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura
ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi
la temperatura de 60ºC. En aquest cas s’han d’evitar les parades i canvis de
direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.
COL·LOCACIÓ DE MALLA DE REFORÇ EN PAVIMENTS:
La superfície de suport de la malla ha d’estar sanejada i neta.
SEGELLAT D’ESQUERDES EN CALENT:
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació: + 10 a + 35°C
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar
les parts que s'han fet.
En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el
segellat, aquesta s'ha d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en
contacte amb el segellant.
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint
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les instruccions del fabricant.
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REPARACIONS PUNTUALS DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon
a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
REPARACIONS AMB EQUIPS D’ESTESA DE GRANS REPARACIONS:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb
les seccions tipus especificades a la DT, per els gruixos mitjos i les densitats
mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon
a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
COL·LOCACIÓ DE MALLA DE REFORÇ EN PAVIMENTS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i
cavalcaments.
SEGELLAT D’ESQUERDES EN CALENT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en
caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de
rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
COL·LOCACIÓ DE MALLA DE REFORÇ EN PAVIMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
SEGELLAT D’ESQUERDES EN CALENT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA:
Abans d’iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent.
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Execució d’un tram de prova, per comprovar:
- La fórmula de treball
- Els equips proposats per el contractista
- La forma específica d’actuació dels equips
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats
in situ
En l’execució d’una capa:
- Inspecció visual de l’aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla
i la temperatura ambient, al descarregar en l’estenedora o equip de transferència
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima
del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat
superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el
menor dels valors següents:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d’assaig de
l’annex B de la UNE-EN 13108-20
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, com
el valor mig dels 4 últims valors de densitat aparent obtinguts de les provetes
del punt anterior
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi
el DO, sobre les mostres de les provetes
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència
que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes
- Gruix de l’estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi
el DO
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
- Que funcionen els dispositius d’humectació, neteja i protecció dels compactadors
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d’inflament dels compactadors
- La freqüència i l’amplitud en els compactadors vibratoris
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
- Control del procés d’escalfament en les massilles tipus BH-I
- Inspecció de les superfícies on s’ha d’aplicar el segellant.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE
MESCLA BITUMINOSA:
- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a
5 per lot
- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis antriors segons UNE-EN 12697-6,
considerant les condicions d’assaig de l’annex B de la UNE-EN 13108-20
- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució
i abans d’estendre la capa següent, determinant l’IRI segons NLT 330, calculant
un valor cada hm. En les capes de rodadura sha de comrpvar la regularitat
superficial a més, abans de la recepció definitiva de les obres, en tota la
llargària de l’obra
En capes de rodadura, cal comprovar a més:
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada
en servei de la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com
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a mínim
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats
2 meses de la posada en servei de la capa, en tota la llargària del lot
CONTROL D’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT EN REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA:
El lot de control definit en el procés d’execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de
calçada o jornada diària) s’ha d’acceptar o rebutjar globalment.
Les condicions d’acceptació són les següents:
Densitat:
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada anteriorment;
no més de 3 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals
que baixin de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja
obtinguda és inferior, s’ha de procedir de la següent manera:
- Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de
referència, s’ha d’aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot
controlat mitjançant fressat i s’ha de reposar per compte del Contractista;
- Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de
referència, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla
bituminosa corresponent al lot controlat.
Gruix:
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la
DT. No més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats
individuals que baixin del prescrit en més d’un 10%.
Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l’especificat anteriorment,
s’ha de procedir de la següent manera:
- Per capes de base:
- Si el gruix mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de
l’especificat abans, s’ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte,
ha d’aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra
capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib;
- Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l’especificat abans,
i no existissin problemes d’entollament, s’ha de compensar el minvament de la capa
amb el gruix addicional corresponent a la capa superior per compte del
Contractista.
- Per capes intermèdies:
- Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90%
de l’especificat abans, s’ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu
compte, ha d’aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou
una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o
sobrecàrregues en estructures
- Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l’especificat abans,
i no existissin problemes d’entollament, s’ha d’acceptar la capa amb una
penalització econòmica del 10%.
- Per capes de rodadura:
- Si el gruix mig obtingut fos inferior a l’especificat s’ha de rebutjar
la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d’aixecar la capa mitjançant fressat
i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin
problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures
Regularitat superficial:
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen

137

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
els límits establerts, es procedirà de la següent manera:
- Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la
longitud del tram controlat o de la longitud total de l’obra per a capes de
rodadura, s’ha d’estendre una nova capa de mescla bituminosa amb el gruix que
determini el DO a càrrec del Contractista;
- Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la
longitud del tram controlat o de la longitud total de l’obra, s’han de corregir
els defectes de regularitat superficial mitjançant fressat a càrrec del
Contractista. La localització dels esmentats defectes s’ha de fer sobre els
perfils longitudinals obtinguts en l’auscultació per la determinació de la
regularitat superficial.
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams
uniformes i continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits
establerts, i compleixen amb els valors de les taules següents, segons
correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons
l’establert en l’apartat 542.11 del PG 3:
- Per ferms de nova construcció amb possibilitat d’abonament addicional: PG
3 Taula 542.20a
- Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d’abonament
addicional: PG 3 Taula 542.20b
Macrotextura superficial:
- El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha
de resultar inferior al valor previst. No més d’un individu de la mostra assajada
pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%.
Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:
- Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial
resulta inferior al 90% del valor previst, s’ha d’estendre una nova capa de
rodadura a càrrec del Contractista
- Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial
resulta superior al 90% del valor previst, s’ha d’aplicar una penalització
econòmica del 10%
Resistència al lliscament:
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament
resulta inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera:
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al
lliscament resulta inferior al 90% del valor previst, s’ha d’estendre una nova
capa de rodadura a càrrec del Contractista.
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al
lliscament resulta superior al 90% del valor previst, s’aplicarà una penalització
econòmica del 10%
CONTROL DE L’OBRA ACABADA: INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Els acabats del junt i els procediments d’aplicació han de complir les condicions
indicades al plec.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA: CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
El control es basa en l’experiència del tècnic que supervisa l’execució.
____________________________________________________________________________
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F9 -

PAVIMENTS

F9W -

REPARACIONS DE PAVIMENTS

F9WZ -

ELEMENTS ESPECIALS PER A REPARACIONS DE PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9WZNOU1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements especials per a reparació de paviments.
S'han considerat les partides d’obra següents:
- Desmuntatge de tapes i reixes de clavegueram i col·locació en nova rasant del
paviment
- Modificació de captació d’aigua d’embornals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Desmuntatge d’elements de clavegueram i col·locació en la nova rasant del paviment
- Preparació de la zona de treball
- Desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa en la nova ubicació, agafat amb morter
- Trossejament i apilada de la runa
Modificació de la captació d’aigua dels embornals:
- Preparació de la zona de treball
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Demolició del paviment amb els mitjans adequats per a la col·locació de la caixa
de l’embornal al paviment
- Trossejament i apilada de la runa
DESMUNTATGE TAPES I REIXES DE CLAVEGUERAM I COL·LOCACIÓ EN NOVA RASANT DEL
PAVIMENT:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base de suport ha de quedar neta de restes de
material.
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element
que s’ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir
lateralment de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No
ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir
sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà
ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments
accidentals.
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Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm
MODIFICACIÓ DE LA CAPTACIÓ D’AIGUA DELS EMBORNALS:
Els materials de la demolició del paviment han de quedar suficientment trossejats
i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es
disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, el calaix que ha de rebre el nou embornal ha de quedar
net de restes de materials.

____________________________________________________________________________

F9 -

PAVIMENTS

F9Z -

ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

F9Z1 -

TALL DE PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9Z1V010.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas,
electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per
arrencar, s'han de desmuntar els aparells d’instal·lació i de mobiliari
existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per
les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar
les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan
l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les
obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i
càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Tall de qualsevol tipus de paviment amb una serra de disc de diamant.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del tall
- Tall del paviment
- Neteja del tall
- Eventual protecció del tall executat
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant
i no ha de tenir vores escantonades.
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la
DF.
Profunditat del tall: >7-8 cm
Toleràncies d'execució:
- Amplària: ± 10%
- Alçària: ± 10%
- Replanteig: ± 1%

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
En el cas que el tall es realitzi sobre un paviment de formigó, haurà d’ estar
suficientment endurit per evitar que s'escantoni, (entre 6 i 48 h de l'abocament,
segons la temperatura exterior).
Al realitzar el tall no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).
En acabar el tall s'ha de netejar i protegir, en el seu cas.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del
projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* EHE „Instrucción de Hormigón Estructural“
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras
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y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE
n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
____________________________________________________________________________

FB -

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FB1 -

BARANES

FB15 -

BARANES ACER INOXIDABLE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FB15A181.

per la DF al replanteig.
La base de recolzament ha de ser estable i resistent.
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineaciÃ³.
TolerÃ ncies d'execuciÃ³:
- Dimensions de la barrera:&nbsp;&nbsp;Segons UNE 135111
- Replanteig:&nbsp;&nbsp;Â± 3 cm
- Ressalts entre trams:&nbsp;&nbsp;Â± 10 mm
- Nivells:&nbsp;&nbsp;Â± 10 mm
PREFABRICADA:
Les peces de formigÃ³ han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant.
FABRICADA "IN SITU":
La barrera ha de tenir la secciÃ³ indicada a la DT.
La superfÃ-cie ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials.
El formigÃ³ no ha de tenir buits, esquerdes o disgregacions.
La secciÃ³ de la barrera no ha de quedar disminuÃ¯da en cap punt per inclusiÃ³ d'objectes estranys.
ResistÃ¨ncia a compressiÃ³ del formigÃ³ a 28 dies:&nbsp;&nbsp;>= 25 N/mm2
DosificaciÃ³ del formigÃ³:
- Ciment:&nbsp;&nbsp;> 325 kg/m3
- Aigua/ciment:&nbsp;&nbsp;< 0,5
Assentament con Abrams:&nbsp;&nbsp;3 cm
Armadures:&nbsp;&nbsp;Barres corrugades
Tipus d'acer:&nbsp;&nbsp;B 400 mÃ-nim
Cavalcament armadures:
- Armadures soldades:&nbsp;&nbsp;12 cm
- Altres casos:&nbsp;&nbsp;50 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÃ‰S D'EXECUCIÃ“

1.- DEFINICIÃ“ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Barreres rÃ-gides de protecciÃ³ de trÃ nsit rodat tipus New Jersey.
S'han considerat els tipus segÃ¼ents:
- Barrera de peces prefabricades
- Barrera elaborada "in situ"
L'execuciÃ³ de la unitat d'obra inclou les operacions segÃ¼ents:
Peces prefabricades:
- Replanteig
- ColÂ·locaciÃ³ de les peces
- UniÃ³ de les peces entre elles
Elaborades "in situ":
- Replanteig
- Neteja de la base
- ColÂ·locaciÃ³ de les armadures
- Formigonament
- Curat del formigÃ³
- ExecuciÃ³ dels junts de formigonament
CONDICIONS GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovaciÃ³ de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el
mÃ¨tode i mitjans auxiliars previstos.
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades, discontinuÃ¯tats en
el formigÃ³ o armadures visibles.
La barrera s'ha de situar a la posiciÃ³ indicada a la DT, amb les modificacions expressament aprovades
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CONDICIONS GENERALS:
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT.
La colÂ·locaciÃ³ de la peÃ§a sâ€™ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.
Si el muntatge afectÃ©s el trÃ nsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient
antelaciÃ³ , a l'aprovaciÃ³ de la DF, el programa de tall, restricciÃ³ o desviament del trÃ nsit.
Cal comprovar que dins el radi de gir de la grua no hi hagin lÃ-nies elÃ¨ctriques.
ELABORADA "IN SITU":
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5Â°C i 40Â°C.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0Â°C.
No s'ha de formigonar si hi ha risc de gelades en les 48 hores segÃ¼ents a l'abocat del formigÃ³.
No es pot formigonar amb pluja sense l'aprovaciÃ³ expressa de la DF.
El formigÃ³ s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment.
El temps de transport del formigÃ³ ha de ser inferior a 1 hora si es fa en camions formigonera i de mitja
hora si es fa amb camions volquet. El temps mÃ xim de posada en obra del formigÃ³ Ã©s de 2 hores des
de la seva fabricaciÃ³.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada del formigÃ³ s'ha de fer des d'una alÃ§Ã ria inferior a 1,5 m, sense que es produeixin
disgregacions.
Abans de formigonar els junts s'ha de retirar la capa superficial de morter, i s'ha d'humitejar la superfÃ-cie.
La compactaciÃ³ s'ha de fer per vibratge.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecÃ rregues i vibracions que puguin provocar la fissuraciÃ³ de
l'element.
El curat s'ha de fer aplicant un producte filmogen o bÃ© recobrint les superfÃ-cies amb una membrana
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impermeable subjectada a l'exterior de la peÃ§a.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargÃ ria realment colÂ·locat d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucciÃ³n de hormigÃ³n estructural
(EHE-08).
* Orden Circular 321/95 P y T Recomendaciones sobre sistemas de contenciÃ³n de vehÃ-culos.
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contenciÃ³n de vehÃ-culos. Barreras de hormigÃ³n. Definiciones,
clasificaciÃ³n, dimensiones y tolerancias.
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contenciÃ³n de vehÃ-culos. Barreras de hormigÃ³n. Materiales
bÃ¡sicos y control de ejecuciÃ³n.

dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de lâ€™estructura.
CONTROL DE Lâ€™OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls sâ€™han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capÃ-tol
17&nbsp;&nbsp;de la norma EHE-08.
CONTROL DE Lâ€™OBRA ACABADA. INTERPRETACIÃ“&nbsp;&nbsp;DE RESULTATS I
ACTUACIONS EN CAS Dâ€™INCOMPLIMENT:
Si sâ€™aprecien deficiÃ¨ncies importants en lâ€™element construÃ¯t, la DF podrÃ encarregar assaigs
dâ€™informaciÃ³ complementaria (testimonis, ultrasons, esclerÃ²metre) per tal de tenir coneixement de
les condicions de resistÃ¨ncia assolides o altres caracterÃ-stiques de lâ€™element.
r

____________________________________________________________________________

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÃ“ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL Dâ€™EXECUCIÃ“. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control mÃ©s destacables sÃ³n els segÃ¼ents:
- InspecciÃ³ visual del material abans de la seva colÂ·locaciÃ³ , rebutjant les peces que presentin danys
deguts al transport.
- Replanteig de la situaciÃ³ de les peces.
- PreparaciÃ³ de les superfÃ-cies o punts de recolzament, neteja i anivellament.
- ColÂ·locaciÃ³ de lâ€™apuntalament, en cas que sigui necessari.
- Anivellament i control topogrÃ fic (si Ã© s el cas) de les peces colÂ·locades.
CONTROL Dâ€™EXECUCIÃ“. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control sâ€™han de realitzar&nbsp;&nbsp;segons les indicacions de la DF.
CONTROL Dâ€™EXECUCIÃ“. INTERPRETACIÃ“ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
Dâ€™INCOMPLIMENT:
CorrecciÃ³ per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrÃ la continuaciÃ³ dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
dâ€™execuciÃ³.
CONTROL DE Lâ€™OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control mÃ©s destacables sÃ³n els segÃ¼ents:
- InspecciÃ³ visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomÃ¨triques dâ€™ acabat, segons
lâ€™article 100. de la norma EHE-08.
- Assaigs dâ€™informaciÃ³ complementaria:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - De les estructures&nbsp;&nbsp;projectades i construÃ¯des dâ€™acord a
la EHE-08, en les que els materials i lâ€™execuciÃ³ hagin assolit la qualitat prevista, comprovada
mitjanÃ§ant els controls preceptius, sols necessiten sotmetreâ€™s a assaigs dâ€™informaciÃ³ i en
particular a proves de cÃ rrega, les incloses en els segÃ¼ents supÃ²sits:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Quan aixÃ- ho disposi les
Instruccions, reglaments especÃ-fics de un tipus dâ€™estructura o el plec de prescripcions tÃ¨cniques
particulars.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Quan degut a carÃ cter particular
de lâ€™estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix&nbsp;&nbsp;certes condicions
especÃ-fiques. En aquest cas el plec de prescripcions tÃ¨cniques particulars establirÃ els assaigs
oportuns que sâ€™han de realitzar, indicant amb tota precisiÃ³ la forma de realitzar-los i la manera
dâ€™interpretar els resultats.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Quan a judici de la DF existeixin

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA IMPLANTACIO DE LA FASE V DE LA NOVA XARXA DE BUS. SUB-FASE 5.2

FB -

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBA -

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBA2NOU1,FBA1UV00,FBA1UVD8,FBA1UVD4,FBA3UX30,FBA3UX40,FBA3UX41,FBA1UVD2,FBA2U
VD5,FBA2UVD3,FBA2UVD6,FBA3UV11,FBAZUX51,FBAYUV43,FBABUV11,FBA1UVD5,FBA3UV10,F
BABUV12,FBABUV16,FBA1UVD1,FBA1UVD6,FBA2UVD1,FBA3UW10,FBA3UV30,FBA3UV40,FBA3U
X43,FBA3UX44,FBA3UX31,FBA3UX50,FBABUV15,FBABUV18,FBA2UV15,FBABUV19,FBA1UVA1,FB
A1UVZ1,FBABNV15,FBABUV13.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Realització de marques mitjançant pintura o elements fixats al paviment per a la senyalització horitzontal i
subministrament d’elements de senyalització.
S'han considerat els tipus següents:
- Marques longitudinals pintades
- Marques transversals pintades
- Marques superficials pintades
- Marques de delimitació de zones pintades
- Fixació d’elements de cautxú o termoplàstics
S'han considerat els tipus de senyalització següents:
- Pintures reflectants
- Pintures no reflectants
- Elements de senyalització de cautxú per a fixar mecànicament
- Elements de senyalització termoplàstics per a soldar
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
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- Neteja i condicionament del paviment
- Aplicació de la pintura, en el seu cas
- Fixació de l’element, en el seu cas
- En el cas d’aplicació de pintura proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge
- En el cas de subministrament d’elements de senyalització horitzontal fins al seu punt de fixació es
realitzaran totes les feines necessàries per a que els senyals arribin al lloc definitiu en bones condicions i
amb l’embalatge original fins al seu ús
CONDICIONS GENERALS:
SENYALITZACIÓ PINTADA:
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436.
Dosificació de pintura: 720 g/m2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%
MARQUES REFLECTANTS:
Dosificació de microesferes de vidre: 480 g/m2
SENYALITZACIÓ AMB ELEMENTS DE CAUTXÚ O TEMOPLÀSTICS:
Les senyalitzacions han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.
Han de quedar ben fixats al paviment
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 2 cm
SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL:
El senyal ha de complir les condicions fixades al seu plec de condicions.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel transport i manipulació. Aquestes operacions
s’han de fer seguint les instruccions del fabricant.
CARRETERES:
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1,7
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- 30 dies: >= 300 mcd/lx m2
- 180 dies: >= 200 mcd/lx m2
- 730 dies: >= 100 mcd/lx m2
- Color groc: >= 150 mcd/lx m2
Factor de luminància (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- Sobre paviment bituminós: >= 0,30
- Sobre paviment de formigó: >= 0,40
- Color groc: >= 0,20
BANDA CONTÍNUA SONORA:
La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de la
mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les rodes del
vehicle.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització,
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es
correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització,
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Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT
PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal
solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades.
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min.
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà,
com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.
La placa “OBRES” haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es
necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no
queda cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies,
els següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se
prèviament a la de perill “OBRES”.
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305).
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies,
llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes:
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra.
Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden
comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció
serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzacions amb armilla
fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de
l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta
una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la
velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les
senyalitzacions auxiliars.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans de realitzar els treballs de pintura,
fixació mecànica o soldadura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.
Abans d'aplicar la pintura o d’altres elements de senyalització s'ha de fer un replanteig topogràfic, que
serà aprovat per la DF.
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MARQUES PINTADES:
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines.
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un
tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al
curat del formigó.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d’assecat.
BANDA CONTÍNUA SONORA:
La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de realitzar amb la maquinària i
les eines adequades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny.
m2 de superfície realment pintada d’acord amb les especificacions de la DT per a marques amb amplàries
superiors als 40cm.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i condicionament del paviment a pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al
conjunt de la marca pintada.
Unitat amidada segons les especificacions de la DT
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.
ELEMENTS FIXATS MECÀNICAMENT O AMB SOLDADURA
Unitat amidada segons les especificacions de la DT
SUBMINISTRE D’ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Unitat amidada segons les especificacions de la DT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de
carreteras.
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales
aplicadas sobre la calzada.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de
obras fijas en vías fuera de poblado.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’aplicar la pintura, condicions de neteja, compatibilitat
de pintures en cas de repintat, etc...
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les
senyalitzacions auxiliars.
- Replanteig dels punts on s’ha de pintar.
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.
- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de
pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim:
- 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola.
- 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la línia on ha de
passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de:
- Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)
- Retrorreflexió in-situ (UNE-EN 1436)
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes
de procediment de cada assaig.
Durant l’aplicació de la pintura s’obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes mostres
seran com a mínim:
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació.
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de disposar a
la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran de deixar eixugar 30
min. abans de recollir-les.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:
La unitat d’obra s’ha d’executar d’acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de
corregir els defectes observats.
Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, amb les toleràncies
indicades a la norma UNE 135200-2.
Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines metàl·liques, han de
complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions tècniques particulars. La dispersió dels
valors obtinguts, expressada en funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %.
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en
qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als especificats.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions mitjançant un sistema
d’avaluació dinàmic “in situ”:
- Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 730 dies de la
seva aplicació.
- Es requereixen els següents assaigs:
- Resistència al lliscament (UNE-EN 1436)
- Grau deteriorament
- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2)
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
____________________________________________________________________________
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

FB -

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
____________________________________________________________________________

FBB -

SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBB1 -

SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FB -

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBB -

SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBB2 -

SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ

FBB1UVZ1,FBB1UVZ0,FBB1UVB0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
Subministrament de senyals verticals dins de l’obra fins al seu punt de fixació.
S'han considerat els senyals següents:
- Senyals de perill tipus P
- Senyals preceptives tipus R
- Senyals d’indicació de zona de càrrega/descàrrega
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Transport dins de l’obra fins al punt de col·locació
- Emmagatzematge provisional, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
Els materials compliran les especificacions fixades al seu plec de condicions referides a les seves
característiques.
El seu aspecte exterior serà uniforme i sense defectes. No s’han d’apreciar cops, deformacions, fissures o
senyals d’haver estat sotmesos a maltractaments durant la manipulació i transport.
Juntament amb el senyal s’han de lliurar tots els accessoris especials imprescindibles per a la seva
col·locació.
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els senyals s’han de subministrar embalats i amb les proteccions necessàries per al transport i
emmagatzematge. Les parts que es puguin moure o desplaçar han d’estar assegurades. Per a la
manipulació del senyal s’utilitzaran els mitjans adequats a la seva massa, mida i forma, subjectant-lo pels
punts previstos a tal fi pel fabricant.
Els senyals han d’anar acompanyats de la documentació tècnica del fabricant, amb indicacions precises
per a la seva col·locació, tasques de manteniment a fer, etc.
Es mantindran dins del seu embalatge i en les condicions donades pel fabricant fins al moment
d’utilitzar-los.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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FBB2UVA3,FBB2VB50,FBB2UVA0,FBB2UVB1,FBB2UV21.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament de senyals verticals dins de l’obra fins al seu punt de fixació.
S'han considerat els senyals següents:
- Senyals d’informació tipus S
- Senyals d’indicació de carrils especials
- Senyals d’indicació de zona escolar
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Transport dins de l’obra fins al punt de col·locació
- Emmagatzematge provisional, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
Els materials compliran les especificacions fixades al seu plec de condicions referides a les seves
característiques.
El seu aspecte exterior serà uniforme i sense defectes. No s’han d’apreciar cops, deformacions, fissures o
senyals d’haver estat sotmesos a maltractaments durant la manipulació i transport.
Juntament amb el senyal s’han de lliurar tots els accessoris especials imprescindibles per a la seva
col·locació.
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els senyals s’han de subministrar embalats i amb les proteccions necessàries per al transport i
emmagatzematge. Les parts que es puguin moure o desplaçar han d’estar assegurades. Per a la
manipulació del senyal s’utilitzaran els mitjans adequats a la seva massa, mida i forma, subjectant-lo pels
punts previstos a tal fi pel fabricant.
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Els senyals han d’anar acompanyats de la documentació tècnica del fabricant, amb indicacions precises
per a la seva col·locació, tasques de manteniment a fer, etc.
Es mantindran dins del seu embalatge i en les condicions donades pel fabricant fins al moment
d’utilitzar-los.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Els senyals s’han de subministrar embalats i amb les proteccions necessàries per al transport i
emmagatzematge. Les parts que es puguin moure o desplaçar han d’estar assegurades. Per a la
manipulació del senyal s’utilitzaran els mitjans adequats a la seva massa, mida i forma, subjectant-lo pels
punts previstos a tal fi pel fabricant.
Els senyals han d’anar acompanyats de la documentació tècnica del fabricant, amb indicacions precises
per a la seva col·locació, tasques de manteniment a fer, etc.
Es mantindran dins del seu embalatge i en les condicions donades pel fabricant fins al moment
d’utilitzar-los.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
____________________________________________________________________________
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

FB -

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
____________________________________________________________________________

FBB -

SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBB3 -

PLAQUES COMPLEMENTÀRIES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FB -

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBB -

SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBBW -

ACCESSORIS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBB3UVA4,FBB3UVA5.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
Subministrament de senyals verticals dins de l’obra fins al seu punt de fixació.
S'han considerat els senyals següents:
- Plaques complementàries
- Plaques amb nom de carrer i numeració
- Plaques de senyalització excepcional
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Transport dins de l’obra fins al punt de col·locació
- Emmagatzematge provisional, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
Els materials compliran les especificacions fixades al seu plec de condicions referides a les seves
característiques.
El seu aspecte exterior serà uniforme i sense defectes. No s’han d’apreciar cops, deformacions, fissures o
senyals d’haver estat sotmesos a maltractaments durant la manipulació i transport.
Juntament amb el senyal s’han de lliurar tots els accessoris especials imprescindibles per a la seva
col·locació.
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte.
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FBBWUV40.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Subministrament o subministrament i muntatge, i operacions de manteniment d’elements auxiliars per a
senyalització vertical.
S’han considerat els elements següents:
- Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de 100 x 105 x 19 mm, plàstic, de 180 grams
de pes, IP68, amb base preparada per la fixació en superfície o empotrable, entrada de cables, fixació,
connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 6 diodes led's, intensitat blanc: 50 cd / vermell: 25 cd
/ groc: 24 cd, alimentació a 24 V. Tipus SwaroLine module 100 o similars. Inclou petit material de
muntatge, connexionat, legalització. Resistència 15 Tn
- Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de 160 mm de diàmetre i 50 mm d'alçada, IP
68, amb encapsulat inferior en alumini i òptica superior en acer inox tipus AISI 316 amb cos de
policarbonat, amb base preparada per la fixació en superfície o empotrable, entrada de cables, fixació,
connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 16 diodes led's en agrupación de 4, alimentació a 220
V, consum 2 w i rang de temperatures -25 ºC a +85 ºC. Inclou petit material de muntatge, connexionat,
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legalització. Resistència 40 Tn. Totalment instal·lat i comprovat.
- Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de diàmetre 130 mm, alçada d'encastament 60
mm, nivell sobre superficie 3 mm, plàstic especial dur, de 1700 grams de pes, IP68, entrada de cables,
fixació, connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 6 diodes led's, intensitat blanc: 50 cd / vermell:
20 cd / groc: 22 cd, alimentació a 24 V. Tipus LeveLite, two-way 6 LED's o similars. Inclou petit material de
muntatge, connexionat, legalització. Resistència 25 Tn
- Marcadors tipus Certeline (captafars) en reflectant de dues cares
- Marcadors tipus Certeline (captafars) en reflectant d’una cara
- Mirall deflector convex de 600 mm de diàmetre provist d’elements de subjecció al pal i ròtula d’orientació
- Mirall deflector de 800 mm de diàmetre provist d’elements de subjecció al pal i ròtula d’orientació
- Recàrrega de bateria. Inclou desmuntatge, transport a punt de recàrrega i posterior muntatge
- Senyal lluminosa en perfil tancat d'alumini de 800x800x40 mm P-21 amb part davantera en metacrilat
translúcid i vinil negre. Amb leds, col·locades en plaques independents per permetre la seva substitució,
plaques tropicalitzades, il·luminació dinàmica i en flash de figura i orla, lluminositat de 5400mCd.
Angularitat 25º, 1000.000 hores vida útil, activació per temporitzador, alimentació mitjançant pannell solar
fotovoltàic integrat a perfil superior. Pal d'alumini dues peces amb cargols inox. execució de cimentació,
ancoratge i col·locació de pal i senyal, i mordasses d'alumini i elements auxiliars inclosos.
- Subministrament i col·locació d’adhesiu plastificat de 50x10 cm amb text divers col·locat en plaques de
senyalització excepcional
- Subministrament i col·locació de fletxes adhesives per a incorporar als senyals
- Subministrament i col·locació de senyal d’alumini de 1000 x 700 mm, amb fons reflectant H.I. Nivell II,
amb finestres de 100 mm d’alçària en led's (fins a 8 finestres), per col·locar la data o text, acumulador
módem i abraçadores especials per a instal·lar en fanals o en post, totalment instal·lat, inclou connexionat
elèctric i legalització de les instal·lacions.
- Subministrament i col·locació de captafar de vidre trempat de qualsevol color, retroreflectant, de 110 mm
de diàmetre, 25 mm de profunditat d'ancoratge, de fins 25 mm d'altura sobre la via, empotrable en el
paviment. Eficiència óptica a 0,3º 390 mcd /lx. Resistència 40 Tn
- Substitució de bateria. Inclou retirada de bateria antiga i posterior muntatge de bateria nova.
CONDICIONS GENERALS:
L’element ha d’estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al
replanteig previ, aprovades per la DF.
Els adhesius han d’estar adherits en tota la seva superfície al suport, sense que es formin bombolles, ni
cantonades aixecades.
ELEMENTS AMB CONNEXIONS ELÈCTRIQUES:
Els elements amb connexions elèctriques, han de quedar connectats als borns de manera que s’asseguri
un contacte eficaç i durable. La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT pel que fa
referència a l’esquema. Tots el elements amb corrent han d’estar protegits de contactes involuntaris.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Els cables han d’entrar al cos del element pels punts previstos pel fabricant.
Ha de quedar garantit el grau de protecció en el punt d’entrada dels cables.
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa, de manera que no es transmetin esforços a
la connexió elèctrica.
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als
borns del llum.
S’ha d’assegurar que la posició no dificulti l’entrada dels cables i l’accés per a la manipulació i la neteja del
difusor.
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i l’element.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts que necessitin manteniment.
Ha d’estar connectada a la xarxa d’alimentació elèctrica i a la línia de terra.
INSTAL·LACIÓ DE SUPORTS
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L’element ha d’estar fixat a la base, en la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al
replanteig previ, aprovades per la DF.
Quan el elements s’hagi fixat al paviment, encastat, el paviment del voltant del suport ha d’estar en bon
estat, i ser del mateix tipus que la resta.
MIRALLS:
Han de tenir la orientació que permeti als conductors als que donarà servei veure la via o zona de la
calçada que tenen amagada.
La fixació no ha de produir vibracions al mirall.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
No s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s’ha de foradar la planxa per fixar-la. S’han d’utilitzar els forats existents.
ELEMENTS AMB CONNEXIONS ELÈCTRIQUES:
La instal·lació elèctrica s’ha de fer sense tensió a la línia.
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del llum. Si
s’embruten es netejaran adequadament.
La col·locació i connacional de la lluminària s’han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’aparell corresponen a les especificades al
projecte.
Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element.
En llums col·locats en caixa, no s’ha de muntar el llum fins que no s’hagi col·locat la caixa de suport.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària.
Les làmpades que no tinguin doble ampolla s’han de manipular sense tocar-les directament amb els dits,
en cas de contacte, o si s’embruten, s’hauran de netejar amb un drap que no es desfili, i amb un producte
dissolvent capaç de retirar la brutícia.
Un cop instal·lat l’equip, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, cables, etc
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment col·locada a l’obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ELEMENTS AMB CONNEXIONS ELÈCTRIQUES:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002

____________________________________________________________________________
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FB -

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBB -

SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBBY -

COL.LOCACIONS D'ELEMENTS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBBYUV10,FBBYUV60,FBBYUV35.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Muntatge o muntatge i desmuntatge d’elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S’han considerat els elements següents:
- Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries
- Muntatge de cartells en plafons d’alumini extrusionat o lamel·les d’acer galvanitzat
- Muntatge de mòduls de senyalització informativa urbana
- Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització excepcional, inclòs fleix i material de
col·locació
- Col·locació de mirall deflector convex de 600 o 800 mm de diàmetre provist d’elements de subjectar al
pal o ròtula d’orientació
- Col·locació de marcadors tipus Certeline (captafars) en reflectant d’una o dues cares
- Col·locació i posterior retirada de senyals petites ´´Nadal sense Congestió´´ flexades a fanal, inclou
recollida, transport al parc magatzem, fleix i material de fixació.
- Col·locació i posterior retirada de senyals grans ´´Nadal sense congestió´´ en postes, inclou recollida,
camió cistella, transport al parc magatzem, col·locació del poste i material de fixació. Cimentació en punt
d’ubicació existent.
- 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
- Instal·lació de mènsula d’acer galvanitzat per a suport de senyal en voladís
- Instal·lació de mènsula d’acer galvanitzat per a subjecció de senyal al pal de suport de semàfors o altres
- Instal·lació de peça d’adaptació per senyals en nou model de semàfor BCN, inclou obertura de capçal
del semàfor, col·locació de l’adaptador, junta i femella de fixació i posterior tancament del capçal del
semàfor.
MUNTATGE DE SENYALS, CARTELLS MÒDULS DE SENYALITZACIÓ URBANA:
L’element ha d’estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al
replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de
la seva orientació.
S’ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l’eix de la calçada.
Ha de ser visible des d’una distància de 70 m o des de la zona de parada d’un automòbil, tot i que hi hagi
un camió situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s’ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada: >= 50 cm
La distància al pla del paviment ha de ser >= 2,1 m, mesurat per la part més baixa de d’indicador.
Toleràncies d’execució:
- Verticalitat: ± 1°
INSTAL·LACIÓ DE SUPORTS (PALS, MÈNSULES, ETC)
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L’element ha d’estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al
replanteig previ, aprovades per la DF.
Quan el elements s’hagi fixat al paviment, encastat, el paviment del voltant del suport ha d’estar en bon
estat, i ser del mateix tipus que la resta.
El pal o mènsula ha de ser capaç de resistir els esforços que produirà el senyal que haurà de suportar
sense deformacions excessives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
No s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s’ha de foradar la planxa per fixar-la. S’han d’utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135
312 i UNE 135314.
Si la unitat d’obra indica muntatge i desmuntatge, caldrà que es retirin completament els elements, amb
tots els seus suports i peces auxiliars en acabar el període de servei.
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
MUNTATGE DE SENYALS, MÒDULS DE SENYALITZACIÓ, MIRALLS, PALS, MÈNSULES,
MARCADORS:
Unitat de quantitat realment col·locada a l’obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
MUNTATGE DE CARTELLS I PLAFONS:
m2 de superfície realment executada a l’obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

FB -

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBB -

SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBBZ -

ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBBZUV30,FBBZUV62,FBBZUV41.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aquest plec de condicions tècniques és vàlid per a les següents unitats d’obra:
- Subministrament de suports per a subjecció de senyals
- Subministrament de mènsules per a subjecció de senyals
- Subministrament de peça d’adaptació per a col·locar senyals en semàfors
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- Col·locació de fleix per a subjecció de senyals
- Execució de dau de formigó per a fonament de senyal
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Subministrament d’elements auxiliars per a senyalització vertical:
- Transport dins de l’obra fins al punt de col·locació
- Emmagatzematge provisional, en el seu cas
Col·locació de fleix:
- Replanteig de l'element
- Unió al suport mitjançant la peça disposada per a aquesta finalitat.
Execució del dau de formigó:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació de la platina d’ancoratge
- Formigonat del dau
- Reposició del paviment existent
SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL:
Els materials compliran les especificacions fixades al seu plec de condicions referides a les seves
característiques.
El seu aspecte exterior serà uniforme i sense defectes. No s’han d’apreciar cops, deformacions, fissures o
senyals d’haver estat sotmesos a maltractaments durant la manipulació i transport.
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte.
COL·LOCACIÓ DE FLEIX:
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Ha de quedar sòlidament fixat al suport mitjançant la peça disposada amb aquesta finalitat.
EXECUCIÓ DEL DAU DE FORMIGÓ:
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’article 86 de l’EHE-08
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció.
No es poden donar cops ni produir vibracions fins que el formigó assoleixi una resistència de 3 N/mm2.
Fondària d'ancoratge: > 40 cm
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck N/mm2
Grandària mínima del dau de formigó: 40 x 40 x 40 cm
Recobriment de la placa d’ancoratge: >= 10 cm
El paviment de recanvi ha de quedar al mateix pla que el paviment existent, en cap cas ha de sobresortir.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL:
Els elements auxiliars s’han de subministrar embalats i amb les proteccions necessàries per al transport i
emmagatzematge. Les parts que es puguin moure o desplaçar han d’estar assegurades. Per a la seva
manipulació s’utilitzaran els mitjans adequats a la seva massa, mida i forma, subjectant-lo pels punts
previstos a tal fi pel fabricant.
Han d’anar acompanyats de la documentació tècnica del fabricant, amb indicacions precises per a la seva
col·locació, tasques de manteniment a fer, etc.
Es mantindran dins del seu embalatge i en les condicions donades pel fabricant fins al moment
d’utilitzar-los.
EXECUCIÓ DEL DAU DE FORMIGÓ:
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
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El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SUBMINISTRAMENT DE SUPORT AMB ESPECIFICACIÓ DE LLARGÀRIA, SUBMINISTRAMENT DE
MÈNSULA I DE PEÇA D’ADAPTACIÓ PER A SEMÀFOR, COL·LOCACIÓ DE FLEIX I EXECUCIÓ DE
DAU DE FORMIGÓ:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
SUBMINISTRAMENT DE SUPORT SENSE ESPECIFICACIÓ DE MIDES:
m de llargària mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL I COL·LOCACIÓ
DE FLEIX:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
ELEMENTS DE FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural
(EHE-08).

____________________________________________________________________________

FB -

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBC -

ABALISAMENT

FBC1 -

ABALISAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBC1UV21.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament d’elements d’abalisament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Transport dins de l’obra fins al punt de col·locació
- Emmagatzematge provisional, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides a les seves
característiques.
El seu aspecte exterior ha de ser uniforme i sense defectes. No s’ha d’apreciar cops, deformacions,
fissures o senyals d’haver estat sotmesos a maltractaments durant la manipulació i transport.

148

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Juntament amb l’element s’han de lliurar tots els accessoris especials imprescindibles per a la seva
col·locació.
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els elements s’han de subministrar embalats i amb les proteccions necessàries per al transport i
emmagatzematge. Les parts que es puguin moure o desplaçar han d’estar assegurades. Per a la
manipulació de l’element s’utilitzaran els mitjans adequats a la seva massa, mida i forma, subjectant-lo
pels punts previstos a tal fi pel fabricant.
Els elements han d’anar acompanyats de la documentació tècnica del fabricant, amb indicacions precises
per a la seva col·locació, tasques de manteniment a fer, etc.
Es mantindran dins del seu embalatge i en les condicions donades pel fabricant fins al moment
d’utilitzar-los.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

FB -

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBC -

ABALISAMENT

FBCY -

COL.LOCACIONS D'ELEMENTS PER A ABALISAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBCYUV20.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d’elements per a abalisament (senyalització) de carreteres.
Es consideren els elements següents:
- Fita d’aresta de PVC
- Fita kilomètrica o semi-kilomètrica reflectant d’alta intensitat, nivell II, amb pal de suport d’acer
galvanitzat col·locat clavat o formigonat.
- Captallums retrorreflectants col·locats sobre el paviment.
- Fita miriamètrica col·locada sobre dau de formigó
- Fita delineador d’illeta.
- Fita de vèrtex
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- Plafons direccionals per l’abalisament de corbes
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
Fites d’aresta de PVC:
- Replanteig
- Col·locació de la fita
- Ancoratge de la fita
Fita kilomètrica o semi-kilomètrica:
- Replanteig
- Preparació de la superfície a formigonar, en el seu cas
- Muntatge i desmuntatge de l’encofrat dels ciments, en el seu cas
- Col·locació de les armadures dels ciments, en el seu cas
- Formigonat, en el seu cas
- Col·locació del suport
- Subministrament de les plaques i els elements auxiliars de fixació
- Fixació de les plaques als suports
Captafaros retrorreflectant col·locat sobre el paviment:
- Replanteig
- Preparació de la superfície del paviment
- Subministrament dels elements auxiliars de fixació
- Col·locació i fixació del captallums sobre el paviment
Fita miriamètrica:
- Replanteig
- Preparació de la superfície a formigonar
- Col·locació dels perns d’ancoratge en la fonamentació
- Subministrament dels elements de fixació necessaris
- Col·locació del suport
Plafons direccionals per abalissament de corbes:
- Replanteig
- Preparació de la superfície del paviment
FITA D’ARESTA DE PVC:
La fita quedarà en la posició especificada a la DT o, en el seu defecte, a la indicada per la DF.
Estarà col·locada fora de la plataforma de la carretera.
Quedarà vertical i perpendicular a l’eix de la carretera.
Quedarà amb la franja negra inclinada fins a l’eix de la carretera.
FITA KILOMÈTRICA O SEMIKILOMETRICA:
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades
per la DF.
Sobresortirà del terreny una alçada suficient per a que estigui a l’alçada especificada a la DT respecte a la
rasant del paviment o, en el seu defecte, a la que indiqui la DF.
La distància del suport a la part exterior de la calçada serà tal que la senyal o rètol que li correspongui
estiguin separats en més de 50 cm de la part exterior de la calçada.
L’ancoratge del suport serà suficient per a resistir una empenta de 1,0 kN aplicats en el seu centre de
gravetat.
Les perforacions en el suport pel seu ancoratge estaran a la posició correcta.
La senyal estarà fixada al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes en el
replanteig previ, aprovat per la DF.
Resistirà un esforç de 1,0 kN aplicats en el seu centre de gravetat i una pressió del vent de 2,0 kN/m2,
sense que es produeixin variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi
un camió situat per davant a 25 m.
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Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada: >= 50 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 5 cm
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm
- Verticalitat: ± 1°
PLAFONS DIRECCIONALS PER L’ABALISAMENT DE CORBES:
A l’entrada de la corba, i amb una visibilitat mínima de 100 m, es disposaran cap, un, dos o tres plafons
direccionals per a advertir de la perillositat de la mateixa. Quan més gran sigui el nombre de plafons més
gran és la perillositat de la corba.
Quan el nombre de plafons direccionals sigui superior a un, aquests es col·locaran adossats, superposats
uns a sobre dels altres.
Els plafons han de quedar perpendiculars a la visual del conductor.
Així mateix i per una major seguretat vial es col·locaran plafons direccionals al llarg de la corba per a que
el conductor pugui apreciar fàcilment la seva traçada.
Aquests plafons, sempre senzills encara que el primer sigui doble o triple, han de quedar a una distància
entre ells del 20% del radi de corba.
Els plafons direccionals es col·locaran sempre de manera que la visual del conductor apreciï com a mínim
tres i siguin perpendiculars a ells i a una alçària aproximada d’1 m per tal que quedin per sobre de les
barreres de seguretat.
La separació entre plafons superposats serà de 10 cm.
CAPTALLUMS COL·LOCATS SOBRE EL PAVIMENT:
El contorn dels captallums retrorreflectants, un cop col·locats, no presentarà cantells afilats que
constitueixin cap perill per la seguretat de la circulació vial
La situació dels captallums sobre la plataforma serà tal que sempre se situïn fora de la calçada.
FITA MIRAMÈTRICA:
La fita quedarà en la posició especificada a la DT p, en el seu defecte, a la indicada per la DF.
Estarà col·locat fora de la plataforma de la carretera.
Quedarà vertical i perpendicular a l’eix de la carretera.
Quedarà fixat als fonaments amb el sistema d’ancoratge disposat a tal fi pel fabricant.
Queda expressament prohibit practicar transformacions en el cos de la fita o en els suports d’ancoratge
amb el propòsit de modificar el sistema de fixació dissenyat pel fabricant.
FITA DELINEADOR D’ILLETA:
La fita quedarà a la posició especificada a la DT o, en el seu defecte, a la indicada per la DF.
Estaran col·locats al seu interior d’una illeta pintada a sobre de la calçada, delimitant-la en tot el seu
perímetre.
Quedarà vertical i perpendicular a l’eix de la carretera.
Quedarà fixat al paviment amb el sistema amb el sistema d’ancoratge disposat a tal fi pel fabricant.
Queda expressament prohibit practicar transformacions al cos de la fita o en els suports d’ancoratge amb
el propòsit de modificar el sistema de fixació dissenyat pel fabricant.
FITA DE VÈRTEX:
La fita quedarà a la posició especificada a la DT o, en el seu defecte, a la indicada per la DF.
Estarà col·locat a l’interior d’una illeta pintada sobre la calçada, per davant de la barrera de seguretat.
Quedarà vertical i perpendicular a l’eix de la carretera.
Quedarà amb els dos triangles indicadors de les direccions en que es bifurca el traçat de la carretera,
convenientment alineats.
Per a la seva fixació es procedirà al llastrat del mateix fins la marca de llastrat que hi ha en el seu interior
En cap cas es practicaran forats en el cos de la fita per a fixar-la mecànicament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
FITA D’ARESTA DE PVC:
Una vegada col·locada la fita verticalment, s’ha d’ancorar introduint una barra transversal pel forat situat a
250 mm de l’extrem inferior.
Es compactarà la terra al voltant de la fita de forma que es garanteixi la verticalitat i immobilitat.
FITA KILOMÈTRICA O SEMIKILOMETRICA:
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació seran d’acer galvanitzat.
CAPTAFAROS COL·LOCATS SOBRE EL PAVIMENT:
Abans de col·locar l’element s’ha de comprovar que la superfície del suport esta neta, sense defectes ni
elements contaminants que puguin influir negativament en la seva fixació.
Si la superfície presenta defectes o desnivells apreciables es corregiran els primers i es rebliran els últims
amb materials d’anàloga naturalesa als d’aquella.
Abans de col·locar l’element, en suports de formigó, cal eliminar tots els materials utilitzats en el procés de
cura del formigó que puguin quedar en la superfície.
La DT o, en el seu defecte la DF, podrà exigir les operacions de preparació de la superfície d’aplicació, de
reparació o d’altres, que consideri necessàries, per tal de garantir la fixació de l’element.
FITES DELINEADORES DE ILLETA I FITES DE VÈRTEX:
Abans de procedir a la col·locació de la fita es realitzarà una inspecció de la superfície del paviment a fi de
comprovar el seu estat i possibles defectes existents.
Quan sigui necessari, es durà a terme una neteja de la superfície a fi d’eliminar la brutícia o d’altres
elements contaminants que poguessin influir negativament a la fixació dels mateixos.
Si la superfície presenta defectes o desnivells apreciables es corregiran els primers i es rebliran els últims
amb materials d’anàloga naturalesa als d’aquella.
SUPORTS CLAVATS:
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitats realment col·locades a l’obra segons les especificacions de la DT, i aprovades per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de
vehículos.
Orden de 6 de junio de 1973, sobre carteles en las obras de carreteras.
FITA D’ARESTA DE PVC:
UNE 135362:1994 EX Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de arista de Poli(Cloruro de vinilo) (PVC
rígido). Características, medidas y métodos de ensayo.
FITA DE VÈRTEX DE MATERIAL POLIMÈRIC:
UNE 135360:1994 EX Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de vértice en material polimérico.
Características, medidas y métodos de ensayo.
PLAFONS DIRECCIONALS PER L’ABALISAMENT DE CORBES:
UNE 135365:1994 EX Señalización vertical. Balizamiento. Paneles direccionables de chapa de acero
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Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck N/mm2
Grandària mínima del dau de formigó: 40 x 40 x 40 cm
Recobriment del suport: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 5 cm
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm
- Verticalitat: ± 1°

FB -

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FBF -

MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA

FBFY -

COL.LOCACIONS DE MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència de 3
N/mm2.
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.

galvanizada. características y métodos de ensayo.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBFYUV31,FBFYUV11.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt de components per la formació dels mòduls de senyalització informativa urbana.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Suport:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació del suport i apuntalament
- Formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional
Móduls i plafó:
- Fixació del senyal al suport
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades
per la DF.
En el cas de perfils buits, l’extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, ha de
quedar tancat de manera que s’impedeixi l’entrada d’agents agressius en el interior.
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre de gravetat
de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2.
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició
correcta.
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió.
Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls fàcilment,
sense produir esforços al conjunt.
En els suports d’alumini, l’ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de diàmetre
no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d’ancoratge galvanitzades i
cargols d’alumini.
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’article 86 de l’EHE-08
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció.
Fondària d'ancoratge: > 40 cm
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SUPORTS I MÒDULS:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
PLAFÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural
(EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Comprovació manual de la resistència d’arrencada en un 10% dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
Comprovació del replanteig i toleràncies d’acabat en un 10% dels suports.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

____________________________________________________________________________

151

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
FB -

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBF -

MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA

FBFZ ELEMENTS ESPECIALS PER A MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA
URBANA

____________________________________________________________________________

FB -

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBZ -

ELEMENTS AUXILIARS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBZB -

ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBFZUV10,FBFZUV62.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
FBZBUV70,FBZBUV90.
Subministrament d’elements de suport i fixació per a mòduls de senyalització informativa urbana.
S'han considerat els elements següents:
- Suport de tub cilíndric telescòpic, d’alumini
- Brides d’alumini amb cargols d’acer inoxidable
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Transport dins de l’obra fins al punt de col·locació
- Emmagatzematge provisional, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
Els materials compliran les especificacions fixades al seu plec de condicions referides a les seves
característiques.
El seu aspecte exterior serà uniforme i sense defectes. No s’han d’apreciar cops, deformacions, fissures o
senyals d’haver estat sotmesos a maltractaments durant la manipulació i transport.
Juntament amb l’element s’han de lliurar tots els accessoris especials imprescindibles per a la seva
col·locació.
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Equips de treball i maquinaria per a realitzar treballs no especificats al banc de preus.
S’han considerat les unitats d’obra següents:
- Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs no especificats
- 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
- Camió cistella o plataforma elevadora fins a 10 m d’alçària
CONDICIONS GENERALS:
Les condicions de les partides executades son les específiques de la feina que s’encarregui en cada cas.
Si les feines no tenen equivalència al banc de preus, l’encàrrec haurà de fixar-ne les condicions tècniques
d’execució en cada cas.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

Els elements s’han de subministrar embalats i amb les proteccions necessàries per al transport i
emmagatzematge. Les parts que es puguin moure o desplaçar han d’estar assegurades. Per a la
manipulació de l’element s’utilitzaran els mitjans adequats a la seva massa, mida i forma, subjectant-lo
pels punts previstos a tal fi pel fabricant.
Els elements han d’anar acompanyats de la documentació tècnica del fabricant, amb indicacions precises
per a la seva col·locació, tasques de manteniment a fer, etc.
Es mantindran dins del seu embalatge i en les condicions donades pel fabricant fins al moment
d’utilitzar-los.

Els equips de treball de cada una de les feines son els següents:
Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs no especificats
- 1 Oficial 1a
- 1 Manobre
- 1 Furgoneta amb caixa de 1100 kg sense conductor

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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
- 1 Oficial 1a
- 1 Manobre
- 1 Camió grua
- 1 Fregadora autopropulsada per a neteja de marques vials, amb raspalls cilíndrics de contragir i
projecció amb conductor
- Aigua (la necessària per hora de funcionament de la màquina)
- Detergent (la necessària per hora de funcionament de la màquina)

No hi ha normativa de compliment obligatori.
Camió cistella o plataforma elevadora fins a 10 m d’alçària
- 1 Camió cistella o plataforma elevadora fins a 10 m d’alçària amb conductor
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Les condicions ambientals per a fer els treballs no han de suposar un perill pels treballadors ni pels
usuaris de la via pública (vent superior a 40 km/h, neu, pluja forta, etc).
L’àrea de treball ha d’estar ha d’estar degudament senyalitzada, i s’han de fer els desviaments de trànsit i
recorreguts peatonals que calgui, per tal de protegir la zona de treball.
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
hora de treball de l’equip o màquina emprada per a la realització de la feina encarregada expressament
per la direcció d’obra..
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

FD -

SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FD5 -

DRENATGES

FD5J -

CAIXES PER A EMBORNALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD5J529V.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.
S'han considerat els materials següents:
- Caixa de formigó
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge de l'encofrat
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó de la caixa
- Desmuntatge de l'encofrat
- Cura del formigó
En caixa de maó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació dels maons amb morter
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- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o
zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies: >= 0,9 x Fck
Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:
- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres: ± 12 mm
- Gruix (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
CAIXA DE FORMIGÓ:
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat
ni d'altres.
Resistència característica estimada del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
CAIXA DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Els junts han d'estar plens de morter.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret,
i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres
defectes.
Gruix dels junts: <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i del lliscat: 1,1 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat: ± 2 mm
ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la
paret.
Gruix de l'arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
CAIXA DE FORMIGÓ:
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF
ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
CAIXA DE MAÓ:
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Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
EMBORNALS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
*Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje
superficial
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE).

____________________________________________________________________________

FD -

SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDK -

PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDK2 -

PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDK282G9,FDK282C9.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit
de sorra.
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó
o llit de grava, i reblert lateral amb terres.
- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades
interiorment, sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó de formigó fet "in situ":
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- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos
de tubs, etc.
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera
- Formació de forats per a connexionat tubs
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres
- Col·locació de la tapa en el seu cas
Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels maons de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per
al pas de tubs.
- Formació de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres.
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa
enrasats amb el paviment.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86
de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal
PERICONS PREFABRICATS:
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa
enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit
i es prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el
seu robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/m
- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó
calat
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
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Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades
alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser
horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme,
ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment
sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 10 mm
- Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
____________________________________________________________________________

FD -

SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDK -

PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDKZ -

ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les
condicions exigides per al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha
de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser
inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions
explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les
mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment
assolida.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una
temperatura >= 5°C.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin
disgregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que
retardin l'adormiment.
PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C,
sense pluja.
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C,
sense pluja.
El procès de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les
condicions exigides al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDKZHJB4,FDKZH9C4,FDKZNOU1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element
que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir
lateralment de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No
ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir
sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà
ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments
accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les
condicions exigides per al material.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

de quatre punts. La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec
de condicions.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades
al seu plec de condicions.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

FG FG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

FG1 -

CAIXES I ARMARIS

FG1A -

ARMARIS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG1AC030.

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

FG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ
ELÈCTRICA
FG38 -

CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG380907.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA IMPLANTACIO DE LA FASE V DE LA NOVA XARXA DE BUS. SUB-FASE 5.2

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
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- Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització
d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol,
aquest últim mètode sempre en llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors,
interruptors o fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de
fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé
mitjançant brides en el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions: <= 75 cm
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb
terra garbellada i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del
cable en mm.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en
treure'l de la bobina.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de
manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes
de posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures
realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es
procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins
que s'arribi a obtenir la resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.
____________________________________________________________________________

FQ -

MOBILIARI URBÀ

FQ1 -

BANCS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ1160002,FQ11VA22.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bancs col·locats a l'exterior.
S'han considerat els tipus de bancs següents:
- Bancs de fusta
- Bancs metàl·lics
- Bancs de pedra artificial
- Bancs de pedra natural
- Bancs de materials plàstics
S'han considerat els sistemes de col·locació següents:
- Ancorats amb daus de formigó
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques
- Recolzats sobre el paviment
- Encastats al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas
- Ancoratge del banc, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar
protegits de la corrosió.
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes
visibles.
Ancoratge dels suports: >= 25 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària del seient: ± 20 mm
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- Horitzontalitat: ± 10 mm
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm
Nombre de daus: 4
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C
i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

FQ21BNOU.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces
malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

FQ -

MOBILIARI URBÀ

FQ2 -

PAPERERES

FQ21 -

PAPERERES TRABUCABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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FQ -

MOBILIARI URBÀ

FQ4 -

PILONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ4ZNOU1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment.
S'han considerat els següents tipus:
- Fita metàl·lica formada per tub d'acer.
- Fita de fosa
- Pilona esfèrica de formigó
- Pilona troncocònica de formigó
- Pilona de formigó amb forma especial
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació de l'element o del seu suport en el seu cas i apuntalament
- Amorterat o formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT.
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l'alçada especificada la DT o
la que li sigui pròpia segons el seu disseny.
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L'ancoratge de l'element ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN
aplicats al centre de gravetat del mateix.
Les perforacions de l'element han de restar a la posició correcta.
L'element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït
durant el procés de l'obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.)
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Alçària: + 2 cm
- Verticalitat: ± 1°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha
d'aprovar la DF.
La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni
deformacions a la base de suport o al paviment.
El forat on es col·loqui l'element ha d'estar humitejat i net de pols o altres
objectes que es puguin haver caigut dintre.
Una vegada col·locat l'element, no es pot rectificar la seva posició si no és
traient-lo i tornant a repetir el procés.
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment.
L'element s'apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida
la posició desitjada.
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent
posada a l'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces
malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

FR -

JARDINERIA

FR3 -

CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS

FR3P -

APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR3P9132.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials següents:
- Terra vegetal
- Escorça de pi
- Torba rossa
- Sorra
- Grava de pedrera
- Grava de riu
- Grava volcànica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector
CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components
i amb el substrat existent, si és el cas.
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria
orgànica.
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys
ni llavors de males herbes.
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents
necessaris per a evacuar l'aigua superficial.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament: ± 3 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada,
sense produir danys a les plantacions existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del
terreny.
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents
suficients per a l'evacuació de l'aigua superficial.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva
manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma
NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja
i de la seva estesa.
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
____________________________________________________________________________

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat
i dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats
de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no
es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat
per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la
amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora
s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament,
s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part
aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes
amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.

FR -

JARDINERIA

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FR4 -

SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR44222B.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de
plantació definitiu en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
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NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo.
material vegetal. Calidad general del material vegetal.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo.
material vegetal. Árboles de hoja caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo.
material vegetal. Árboles de hoja perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo.
material vegetal. Arbustos.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo.
material vegetal. Trepadoras.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo.
material vegetal. Coníferas y resinosas.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo.
material vegetal. Palmeras.

Suministro del
Suministro del
Suministro del
Suministro del
Suministro del
Suministro del
Suministro del
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
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FR6 -

PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES

- Replanteig del clot o rasa de plantació
- Extracció de les terres
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Reblert del clot de plantació
- Primer reg
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas
- Plantes de petit port:
- Comprovació i preparació de la superfície a plantar
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Primer reg
ARBRES I ARBUSTS:
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del
seu nivell original, per afavorir l'arrelament.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm
PLANTES:
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades
a la DT.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR61236A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes
- Palmàcies
- Arbusts i arbres de petit format
- Plantes enfiladisses
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- Arbre:
- Amb l'arrel nua
- Amb pa de terra
- En contenidor
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa
- En contenidor
- Plantes de petit port:
- En alvèol forestal
- En test
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:
- Comprovació i preparació del terreny de plantació
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CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de
l'espècie vegetal.
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de
glaçades, pluges quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan
el sòl estigui glaçat o excessivament mullat.
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi
a capacitat de camp.
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les
terres ni pèrdua de sòl.
ARBRES I ARBUSTS:
Fondària mínima de sòl treballat:
- Arbres: 90 cm
- Arbusts: 60 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):
- Arbres: 60 cm
- Arbusts: 40 cm
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb
la major antelació possible per afavorir la meteorització del sòl.
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar
el pa de terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.
Dimensions mínimes del clot de plantació:
- Arbres:
- Amplària: 2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra
- Fondària: fondària del sistema radical o pa de terra
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- Arbusts:
- Amplària: diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de
persones i vehicles.
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30
cm, compactant-les amb mitjans manuals.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el
100% d'aquestes a un abocador autoritzat.
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural,
sense que es dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé
l'estructura interna del mateix.
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació
s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant
tots aquests materials.
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en
una posició estable.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha
de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de
plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo.
PLANTES:
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient
per facilitar l'aireig del sòl.
Fondària mínima de sòl treballat: 35 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil: 10-15 cm
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim,
les mateixes dimensions d'aquest.
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre
més gran.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del
material vegetal. Trabajos de plantación.
ARBRES:
* NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del
material vegetal. Técnicas de plantación de árboles.
____________________________________________________________________________

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA IMPLANTACIO DE LA FASE V DE LA NOVA XARXA DE BUS. SUB-FASE 5.2

FR -

JARDINERIA

FRE -

OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FRE6XXD1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Poda d'espècies vegetals, amb recollida de brancatge i de restes de poda, neteja,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o planta de compostatge i
trituració.
S'han considerat les podes de les espècies següents:
- Arbres planifolis o coníferes
- Palmeres
S'han considerat els tipus de poda següents:
- Pinzament
- Poda de formació
- Poda de refaldat
- Poda de neteja o sanejament
- Poda de seguretat
- Poda d'aclarida
- Poda de reducció de capçada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Senyalització i protecció de la superfície de terreny afectada per les
operacions de poda
- Poda de l'espècie vegetal
- Protecció dels talls en cas necessari
- Recollida i càrrega sobre camió dels productes vegetals generats per les
operacions de poda
- Transport a planta de compostatge dels residus
CONDICIONS GENERALS:
La poda s'ha de realitzar a l'alçària i amb la forma més adient al tipus d'espècie
vegetal i la seva ubicació, d'acord amb les directrius de la DT o en el seu defecte
de la DF.
El tall s'ha de realitzar en el lloc correcte per tal de possibilitar la millor
resposta de la planta en quant al creixement i al tancament de la ferida.
Els talls han de ser nets sense produir esquinçaments.
PODA D'ARBRES PLANIFOLIS O CONÍFERES:
S'ha de podar el menor nombre possible de branques per tal de disminuir l'efecte
negatiu provocat a l'arbre. Els talls han de ser molt petits i sempre llisos i
nets.
L'orientació del tall ha de seguir l'arruga que hi ha entre la branca i el tronc
i no l'ha d'afectar. No s'han de deixar monyons.
Les branques de diàmetre gran no s'han de podar, però si a criteri de la DF s'ha
de fer, la poda ha de seguir la regla dels tres talls per tal d'evitar que l'escorça
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s'esquinci.
El tall ha de ser el més curt possible, per damunt i en sentit contrari al borró,
i amb pendent per a evitar l'estancament de l'aigua.
S'ha de practicar el tipus de poda més adequat a l'arbre, en funció de si és jove
o adult.
Poda d'arbres joves:
- Poda de formació del tronc o guia: s'han d'eliminar les branques codominants
i les que competeixen amb la principal. S'ha de mantenir la tija dominant, que
no ha de quedar tallada en cap cas.
- Poda de formació de l'estructura: s'han d'eliminar les branques mal dirigides
per a formar una estructura resistent.
- Poda de refaldada: s'han d'eliminar progressivament les branques més baixes per
a elevar la capçada del arbre.
Poda d'arbres adults:
- Poda de neteja o sanejament: s'ha d'eliminar les branques mortes, malaltes o
dèbils.
- Poda de seguretat: s'han d'eliminar les branques perilloses.
- Poda d'aclarida: s'han d'eliminar selectivament branques o parts de branques
per a reduir la densitat de la capçada tot conservant el seu port.
- Poda de reducció de capçada: s'han d'eliminar selectivament branques o parts
de branques per a reduir l'alçària i/o l'amplada d'un arbre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Qualsevol actuació de poda s'ha de fer sota la tutela de la DF.
Els treballs s'han de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
L'eliminació de branques o fulles de grans dimensions es farà en diferents parts,
controlant en tot moment la direcció de la caiguda per a evitar danys a tercers.
No s'han de produir danys ni al propi arbre ni a la resta de vegetació o altres
elements per la caiguda de les branques.
Els treballs de poda, especialment quan comportin enfilar-se, han de ser fets per
podadors qualificats que han de conèixer les necessitats i la biologia de les
diferents espècies, així com les normes de seguretat.
S'han de complir tots els requisits de seguretat establerts en altura: arnès de
seguretat, eslinga d'acer o qualsevol dels equips d'enfilada, preferiblement
maquinària d'alçada.
PODA D'ARBRES PLANIFOLIS O CONÍFERES:
S'han d'eliminar les branques malaltes, malmeses i mortes, a fi d'impedir la
proliferació de fongs o similars. Només es justifica l'eliminació de les branques
sanes per a facilitar l'aclarida de la capçada i l'entrada de llum i d'aire; també
és justificable l'eliminació de branques creuades o mal dirigides.
S'han d'eliminar les branques o els segments de branques que impedeixin assolir
la forma i el volum desitjat.
S'ha de realitzar a l'època estacionària del període vegetatiu, sense coincidir
amb dies de baixes temperatures o risc de gelades.
La poda s'ha de fer en vàries etapes, començant per les branques secundàries,
seguint amb les laterals, per a reduir progressivament el pes i evitar que la branca
es trenqui i faci malbé el tronc.
La secció final per tallar ha de medir menys de 60 cm de llarg i el tall s'ha de
fer arran de tronc.
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Els talls s'han de començar de baix cap amunt fins un terç de la secció, i s'ha
d'acabar dalt fins a trobar el primer tall.
Si cal, es retallaran les vores de la ferida per a facilitar la formació de teixit
protector.
PODA DE PALMERES:
S'han de tallar i treure les fulles i/o fruits que presenten perill de caiguda,
o per a millorar l'aspecte estètic del lloc on es troben o bé per a adequar-les
a les necessitats d'ús de l'espai on es desenvolupen.
Les fulles velles s'han de suprimir sense tallar-les arran de l'estípit,
conservant les tabales (beina i una porció de pecíol) que hi estan fortament
adherides i eliminant les que se'n desprenen fàcilment. La distància del tall de
poda al tronc ha de ser uniforme.
En cas de palmeres molt joves, el tractament ha de seguir la pauta següent:
- Retoc de les tabales velles si estan descompostes.
- Eliminació de fulles mortes, inflorescències, infructescències, etc.
- Reducció d'un terç de les fulles verdes que molestin en comptes d'eliminar-les
totalment.
- Lligada de les fulles sense estrènyer-les massa o instal·lació d'un trípode
telescòpic que les suporti.
L'esporga de la palmera també pot implicar l'eliminació de fillols en les espècies
que són prolífiques a generar-los, sempre que la DF així ho indiqui.
Qualsevol operació d'esporga s'ha de fer en l'època adequada, d'acord amb el lloc
on es troben situades.
En les àrees de clima tropical o subtropical la poda es pot realitzar en qualsevol
època de l'any.
En les àrees de clima temperat, en qualsevol època, fora del període de glaçades.
En les àrees de clima fred, durant els mesos d'estiu.
Si la poda implica una eliminació de fulles verdes, és aconsellable efectuar-la
durant els mesos d'estiu. Les fulles seques no es poden eliminar durant els mesos
freds.
També és aconsellable realitzar la poda després de formar-se les inflorescències,
per a eliminar-les, de manera que no es produeixin infructescències que podrien
ocasionar problemes (brutícia dels espais, excessiu pes davant de tempestes o
ventades, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* NTJ 14B:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento y
conservación de los espacios verdes. Mantenimiento de palmeras.
* NTJ 14C-2:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento
y conservación de los espacios verdes. Mantenimiento del arbolado: poda.
____________________________________________________________________________
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H-

PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT

HB -

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

HB2 -

BARRERES DE SEGURETAT

HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE
SEGURETAT

i el paviment, s'han de corregir col·locant bandes o tires de goma.
La manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no es produeixin
disgregacions ni fisures en el formigó.
Les peces s'han de manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi.
La unió entre les barreres s'ha de fer amb els elements de connexió subministrats
pel fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

HB2C1000.

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden Circular 321/1995 T y P, de la Dirección General de Carreteras, sobre
Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de
hormigón. Materiales básicos y control de ejecución.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Barreres de seguretat de formigó per a protecció del trànsit rodat.
S'han considerat els tipus següents:
- Barrera de peces prefabricades
Peces prefabricades:
- Replanteig
- Col·locació de les peces
- Unió de les peces entre elles
CONDICIONS GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el
que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades,
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
expressament aprovades per la DF al replanteig.
La base de recolzament ha de ser estable i resistent.
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Ressalts entre trams: ± 10 mm
- Nivells: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions
de la DT.
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin
afectar.
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de
presentar, amb la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el programa de tall,
restricció o desviament del trànsit.
Cal comprovar que dins el radi de gir de la grua no hi hagin línies elèctriques.
PREFABRICADA:
Les irregularitats superiors a ± 1 cm entre la superfície de contacte de la barrera
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces
malmeses
- Replanteig de la situació de les peces.
- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament.
- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari.
- Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els
defectes d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions
geomètriques d'acabat, segons l'article 100. de la norma EHE-08.
- Assaigs d'informació complementaria:
- De les estructures projectades i construïdes d'acord a l'EHE-08, en les
que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada
mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs
d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents
supòsits:
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- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un
tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar
que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest cas el plec de
prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de
realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera
d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut
del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà
encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons,
escleròmetre) per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència
assolides o altres característiques de l'element.
____________________________________________________________________________

HB -

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

HBC -

ABALISAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HBC1MPP1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits
que no es desitja que siguin ultrapassats.
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents
principis generals:
- L'abalisament mai no elimina el risc
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i
protecció per part dels responsables de la seguretat
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema
d'abalisament
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà
fàcilment visible.
- L'abalisament
hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que
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justificava el seu emplaçament.
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat
la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva
forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb
l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de
Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de
defensa o abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies
planes i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera
"Jersei" o barana metàl·lica).
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de
la carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació.
- La placa "OBRES" haurà d'estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250
m de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic
i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal
i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no
queda cap obstacle en la calçada.
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents
precaucions:
- Col·locació de cons separats 5 10 m en corba i doble recta.
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.
- Captafars separats 5 10 m en corba i doble recta.
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles
fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari).
També duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la
calçada, amb circulació per ambdós costats.
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a
500 vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles.
Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se captafars o bandes
reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades sobre cadascuna de les
bandes vermelles.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant
i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre
15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant
de recepció i rebut, per un responsable delegat per l'empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb
independència que hagin estat o no utilitzades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

166

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
ELEMENTS AMIDATS EN M:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza
y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
____________________________________________________________________________
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
K-

PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ

KQ -

EQUIPAMENTS

KQ1 -

BANCS

KQ11 -

BANCS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KQ11NOU1.
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Al??ria del seient: ? 20 mm
Toler?ncies d'execuci?:
Ancoratge dels suports: >= 25 cm
Horitzontalitat: ? 10 mm
ANCORATS A DAUS DE FORMIG?:
Nombre de daus: 4
Bancs col?locats a l'exterior.
Els daus d'ancoratge de formig? no han de quedar visibles.
Un cop col?locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes
visibles.
Dimensi? dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm
S'han considerat els sistemes de col?locaci? seg?ents:
Bancs de fusta
Bancs met?l?lics
Bancs de pedra artificial
Bancs de pedra natural
Bancs de materials pl?stics
S'han considerat els tipus de bancs seg?ents:
Els elements met?l?lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar
protegits de la corrosi?.
Ancorats amb daus de formig?
Collats sobre el paviment amb fixacions mec?niques
Recolzats sobre el paviment
Encastats al parament
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
CONDICIONS GENERALS:
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas
Ancoratge del banc, en el seu cas
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
No s'ha d'utilitzar fins 48 h despr?s de la seva col?locaci?.
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5?C
i 40?C, sense pluja.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA IMPLANTACIO DE LA FASE V DE LA NOVA XARXA DE BUS. SUB-FASE 5.2

No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI? I DE L'OBRA ACABADA
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Inspecci? visual dels elements col?locats.
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcci? per part del contractista de les irregularitats observades.
Els punts de control m?s destacables s?n els seg?ents:
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control m?s destacables s?n els seg?ents:
Inspecci? visual del material abans de la seva col?locaci?, rebutjant les peces
malmeses
Replanteig de la ubicaci?.
Comprovaci? del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL D'EXECUCI?. OPERACIONS DE CONTROL:

____________________________________________________________________________
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
X-

PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

XP -

PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

XPA -

PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

Les partides alçades a justificar referents a unitats d’obra o instal·lacions
s’abonaran amb els preus de projecte i amidaments resultants. En el cas de no
existir preus contractuals, s’establirà el corresponent preu contradictori.
Les partides alçades a justificar referents a la seguretat i salut s’abonaran amb
els preus i amidaments resultants del pressupost de seguretat i salut existent
a l’annex corresponent.

Barcelona, març de 2018.
Els enginyers Autors del Projecte,

Sergi Solera Armengol
E3 Solinteg
Tulpan Intermediació, SL

Albert Riera i Miserachs
E3 Solinteg
Tulpan Intermediació, SL

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA IMPLANTACIO DE LA FASE V DE LA NOVA XARXA DE BUS. SUB-FASE 5.2

169

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST
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AMIDAMENTS
PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA IMPLANTACIO DE LA FASE V DE LA NOVA XARXA DE BUS. SUB-FASE 5.2

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Titol 3
Titol 3 (1)
Titol 3 (1) (1)

Pàg.:
01
01
01
10
01

1

AMIDAMENTS
1

PRESSUPOST FASE V.2 NXB
LOT_01
PARADES
LÍNIA H2
402N

FBBYUV35

u

9

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització excepcional, inclòs fleix i material de col·locació
AMIDAMENT DIRECTE

2

FBBWUV40

u

F21L4H14
Num.

m2

Text

F21B1V12

1

[D]

4,000

1,200

[E]

[F]

4

F245U105
Num.

m3

Text

Tipus

Num.

m3

Text

Tipus

Num.

m3

Text

50,000

0,100

10

FBZBUV70

h

1

[F]

11

FBABUV18

5,000 C#*D#*E#*F#
5,000

u

2,500

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
AMIDAMENT DIRECTE

12

FBAUV15

[C]

[D]

[E]

4,000

1,200

0,050

[F]

u

10,000

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

13

TOTAL Fórmula

XPA0IMPA

pa

2,000

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a anul·lar o adequar i petites actuacions de
calçada

0,240 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

0,240

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

1,200

0,050

1,300

TOTAL Fórmula

0,312 C#*D#*E#*F#
0,312

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

1,200

0,050

1,300

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 3 (1)
Titol 3 (1) (1)

1

01
01
01
10
02

FBBYUV35

u

PRESSUPOST FASE V.2 NXB
LOT_01
PARADES
LÍNIA H2
1410N

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització excepcional, inclòs fleix i material de col·locació
AMIDAMENT DIRECTE

2

TOTAL Fórmula

FBBWUV40

u

8,000

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb texte divers col·locat en plaques de
senyalització excepcional

0,312 C#*D#*E#*F#
AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL AMIDAMENT
7

FQ21BC61

u

0,312

F9E1V130
Num.

Text

m2

3

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.
AMIDAMENT DIRECTE

8

F21L4H14
Num.

1,000

m2

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

[C]

[D]

EUR

[E]

1

2,500

1,200

3,000 C#*D#*E#*F#

2

4,500

2,000

9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

16,000

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó, de qualsevol amplària, sense afectar la
base amb martell picador
Tipus

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
Tipus

TOTAL Fórmula

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de senyalització horitzontal especificats

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)
Tipus

[E]

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL AMIDAMENT
F2RA71H0

[D]

TOTAL Fórmula

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat

1

6

1

[C]

4,800

TOTAL AMIDAMENT
F2R540H0

Tipus

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor

1

5

Text

AMIDAMENT DIRECTE

4,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4,800

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)

12,000

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó, de qualsevol amplària, sense afectar la
base amb martell picador
[C]

m2

2

4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb texte divers col·locat en plaques de
senyalització excepcional

Tipus

1,200

6,000

AMIDAMENT DIRECTE
3

4,000

TOTAL AMIDAMENT

Num.

1

Pàg.:

F21B2V70

u

[F]

TOTAL Fórmula

12,000

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
EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

3

afectat

13
AMIDAMENT DIRECTE

5

F21B2V20

u

F245U105
Num.

m3

Text

FBABUV13

u

2,000

14

4,000

FBBZUV30

m

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor
Tipus

Pàg.:

[D]

[E]

[F]

1

2,500

1,200

0,050

0,150 C#*D#*E#*F#

2

4,500

2,000

0,050

0,450 C#*D#*E#*F#

7

F2R540H0
Num.

m3

Text

15

FBB1UVC0

u

0,600

[C]

[D]

[E]

[F]

1

2,500

1,200

0,050

1,300

0,195 C#*D#*E#*F#

2

4,500

2,000

0,050

1,300

0,585 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

16

F2RA71H0
Num.

m3

Text

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

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)
Tipus

[D]

[E]

[F]

1

2,500

1,200

0,050

1,300

0,195 C#*D#*E#*F#

2

4,500

2,000

0,050

1,300

0,585 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Num.

Text

1

Pals

m3

TOTAL Fórmula

17

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

3,000

0,100

1,300

TOTAL AMIDAMENT
10

F9E1V020

m2

F21B1V12

m2

FBABUV18

u

FBB2UV11

u

19

FBB2UVA1

u

u

TOTAL Fórmula

FBB1UVZ1

u

0,780 C#*D#*E#*F#
FBBZUV41

u

FBBZUV62

u

24

FBBYUV10

u

FBZBUV70

h

2,000

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries
AMIDAMENT DIRECTE

25

2,000

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa
AMIDAMENT DIRECTE

70,000

1,000

Mènsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de semàfors o similars, amb cargols per a
subjectar la senyal
AMIDAMENT DIRECTE

23

9,000

4,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

22

0,780

1,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

21

1,000

Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S de 900x600 mm. Nivell de
reflectància E.G. Nivell I
AMIDAMENT DIRECTE

FBB1UVZ0

2,000

Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de 900x600 mm
AMIDAMENT DIRECTE

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
AMIDAMENT DIRECTE

2,000

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària
AMIDAMENT DIRECTE

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
AMIDAMENT DIRECTE

12

u

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
AMIDAMENT DIRECTE

11

FBB3UVA4

0,780

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)
Tipus

Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S de 600x600 mm. Nivell de
reflectància E.G. Nivell I
AMIDAMENT DIRECTE

18

0,780

[C]

F2RA73G0

u

2,000

TOTAL Fórmula

20

9

FBB2UVA0

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat
Tipus

20,000

TOTAL Fórmula

AMIDAMENT DIRECTE
TOTAL AMIDAMENT

1,000

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la
senyal
AMIDAMENT DIRECTE

[C]

4

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
AMIDAMENT DIRECTE

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries
AMIDAMENT DIRECTE

6

AMIDAMENTS

8,000

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de senyalització horitzontal especificats

15,000

EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
26

XPA0IMPN

pa

5

AMIDAMENTS

Pàg.:

4,000

TOTAL AMIDAMENT

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades noves i actuacions en calçada de mitjana
envergadura
AMIDAMENT DIRECTE

7

F2RA71H0
Num.

1,000

m3

Text

1

01
01
01
10
03

F9Z1V010

m

PRESSUPOST FASE V.2 NXB
LOT_01
PARADES
LÍNIA H2
3632

Tipus

F21L4H14
Num.

m2

Text

8

[D]

1

2,800

1,200

2

25,000

3

4,500

u

[E]

[F]

F21B2V70

u

9

Num.

Text

1

Pals

25,000 C#*D#*E#*F#
2,000

F9E1V020
Num.

TOTAL Fórmula

3,360 C#*D#*E#*F#

[F]

37,360

1,000

0,050

1,300

m3

Tipus

m2

Text

1

Vorera

2

Marquesina

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.

FBBZUV30

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

3,000

0,100

1,300

1,000

F9E1V130

[C]

[D]

[E]

[F]

25,000
4,500

Num.

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

1

m2

Text

2,000

9,000 C#*D#*E#*F#
34,000

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la
senyal
28,000

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
Tipus

Encaminament

[C]

[D]

2,800

1,200

[E]

[F]

F245U105
Num.

m3

Text

1

[C]

[D]

[E]

37,360

1,000

0,050

[F]

F2R540H0
Num.
1

Text

m3

Num.

TOTAL Fórmula

m2

3,360 C#*D#*E#*F#
3,360

Text

Demolició de paviment de qualsevol tipologia col·locat sobre formigó inclosa demolició de base de formigó amb
martell picador
Tipus

Refer vorera

[C]

[D]

[C]

[D]

[E]

[F]

37,360

1,000

0,050

1,300

[E]

[F]

25,000
TOTAL AMIDAMENT

13

F936V005
Num.

TOTAL Fórmula

2,428 C#*D#*E#*F#

EUR

1

Text

Refer vorera

m3

TOTAL Fórmula

25,000 C#*D#*E#*F#

1,868

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat
Tipus

1

1,868 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

F21L4JB3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor
Tipus

TOTAL Fórmula

4,000
12

5

TOTAL Fórmula

25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
AMIDAMENT DIRECTE

1,560 C#*D#*E#*F#
1,560

AMIDAMENT DIRECTE
11

TOTAL Fórmula

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
Tipus

m

2,428 C#*D#*E#*F#
2,428

TOTAL AMIDAMENT
10

37,360

TOTAL Fórmula

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)

9,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
4

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó, de qualsevol amplària, sense afectar la
base amb martell picador
[C]

F21X0001

[D]

8,000

TOTAL AMIDAMENT
3

F2RA73G0

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant

Tipus

[C]

TOTAL AMIDAMENT

AMIDAMENT DIRECTE
2

2,428

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)

1

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 3 (1)
Titol 3 (1) (1)

6

25,000

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
Tipus

[C]

[D]

25,000

0,150

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

3,750 C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

7

AMIDAMENTS

Pàg.:

8

morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessàri
TOTAL AMIDAMENT
14

FRE6XXD1

u

3,750

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.
AMIDAMENT DIRECTE

15

FBBYUV35

u

AMIDAMENT DIRECTE
22

u

AMIDAMENT DIRECTE

Num.

m2

Text

Tipus

[D]

[E]

1

2,000

90,000

0,100

2

40,000

0,300

12,000 C#*D#*E#*F#

3

20,000

0,100

2,000 C#*D#*E#*F#

4

30,000

0,100

3,000 C#*D#*E#*F#

5

20,000

0,100

2,000 C#*D#*E#*F#

6

30,000

0,150

4,500 C#*D#*E#*F#

7

10,000

0,100

1,000 C#*D#*E#*F#

8

3,000

1,500

9

1,200

1,200

1,440 C#*D#*E#*F#

10

7,000

3,000

21,000 C#*D#*E#*F#

u

[F]

FBA1UVA5
Num.

m

Text

1,200

Num.
1

u

Text

[C]

[D]

2,000

90,000

[E]

FBBYUV60

u

m

26

FBA1UVZ1
Num.

u

Text

[C]

[D]

[E]

1,000

[F]

TOTAL Fórmula

[D]

[E]

100,000

100,000 C#*D#*E#*F#

3

90,000

90,000 C#*D#*E#*F#

4

100,000

100,000 C#*D#*E#*F#

FBA3UV10

m2

FBBZUV41

u

FBA3UV30

u

u

1,000
FBABUV18

u

5,000

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
12,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

31

25,000

Mènsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de semàfors o similars, amb cargols per a
subjectar la senyal

AMIDAMENT DIRECTE
FBABUV12

470,000

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)

AMIDAMENT DIRECTE

30

TOTAL Fórmula

2

AMIDAMENT DIRECTE

29

[F]

180,000 C#*D#*E#*F#

1,000 C#*D#*E#*F#

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
EUR

[C]

180,000

TOTAL Fórmula

180,000

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

TOTAL AMIDAMENT

28

90,000

1

5,000

[F]

1,000

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)

Tipus

180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
21

FBA1UVA4

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
Tipus

En reubicació plaça PMR

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

AMIDAMENT DIRECTE

27

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)
Tipus

25

70,340

TOTAL AMIDAMENT
FBABUV16

u

100,000

AMIDAMENT DIRECTE

5,400 C#*D#*E#*F#

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries

1

20

FBABUV13

TOTAL Fórmula

18,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
19

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)

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
[C]

F21B2V20

100,000

AMIDAMENT DIRECTE

50,000

TOTAL AMIDAMENT
18

m

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb texte divers col·locat en plaques de
senyalització excepcional
24

F21B1V12

FBA1UVA6

25,000

AMIDAMENT DIRECTE
17

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)

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització excepcional, inclòs fleix i material de col·locació
23

FBBWUV40

m

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
16

FBA1UVA2

7,000

1,000

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
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

9

AMIDAMENTS

FBC1UV21

u

F9Z1V010

m

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant

Subministrament de fitó de plàstic reflexiu H.I. Nivell II de 75 cm d'alçària, flexible
AMIDAMENT DIRECTE
AMIDAMENT DIRECTE

FBCYUV20

u

F21L4JB3
Num.

8,000

1

34

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
AMIDAMENT DIRECTE

35

FBB2UVA0

u

FBB1UVZ0

u

FBB3UVA4

u

3

u

Num.

FBBYUV10

u

2

FBZBUV70

h

FBA1UV00

m

4

XPA0IMPN

5,000

15,000

4,000

pa

[F]

Tipus

150,000 C#*D#*E#*F#
150,000

[C]

[D]

[E]

[F]

150,000
A descomptar encaminador

m2

Text

5

-8,600

Tipus

Num.

17,000

1

m3

Text

150,000 C#*D#*E#*F#
1,200

-10,320 C#*D#*E#*F#
139,680

[C]

[D]

8,600

1,200

[E]

[F]

6

10,320

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
Tipus

Refer vorera

F245U105

m3

Text

[C]

[D]

150,000

0,150

[E]

[F]

Tipus

22,500 C#*D#*E#*F#

7

F2R540H0
Num.

m3

Text

[C]

[D]

[E]

150,000

1,000

0,050

8

F2RA71H0

m3

TOTAL Fórmula

7,500 C#*D#*E#*F#
7,500

[C]

[D]

[E]

[F]

150,000

1,000

0,050

1,300

TOTAL AMIDAMENT

EUR

[F]

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat
Tipus

1

PRESSUPOST FASE V.2 NXB
LOT_01
PARADES
LÍNIA H2
3633

22,500

TOTAL AMIDAMENT

1,000

TOTAL Fórmula

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor

1

290,000

TOTAL Fórmula

10,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8,000

TOTAL Fórmula

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

Encaminament

F936V005

TOTAL Fórmula

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

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades noves i actuacions en calçada de mitjana
envergadura

01
01
01
10
04

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 3 (1)
Titol 3 (1) (1)

Text

F9E1V130

1

Pre-marcatge
AMIDAMENT DIRECTE

42

10,000

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de senyalització horitzontal especificats
AMIDAMENT DIRECTE

41

[D]

TOTAL AMIDAMENT

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries
AMIDAMENT DIRECTE

40

m2

1

3,000

8,000

[C]

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'amplària i 600 mm de
llargària
AMIDAMENT DIRECTE

39

Refer vorera

F9E1V020

Num.

FBB3UVC0

Tipus

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària
AMIDAMENT DIRECTE

38

Text

Demolició de paviment de qualsevol tipologia col·locat sobre formigó inclosa demolició de base de formigó amb
martell picador

TOTAL AMIDAMENT

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
AMIDAMENT DIRECTE

37

5,000

Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S de 600x600 mm. Nivell de
reflectància E.G. Nivell I
AMIDAMENT DIRECTE

36

m2

Col·locació de fitó de plàstic reflexiu de 75/50 cm d'alçària, fixat al paviment
AMIDAMENT DIRECTE

40,000

8,000
2

33

10

10,000
1

32

Pàg.:

TOTAL Fórmula

9,750 C#*D#*E#*F#
9,750

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)
EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Pàg.:
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

150,000

1,000

0,050

1,300

TOTAL AMIDAMENT
9

F21B1V12
Num.

m2

Text

Tipus

[C]

[D]

1

35,000

0,100

2

2,000

0,500

3

5,000

0,400

[E]

FBA1UVA4

m

FBA2UVD5

m

2,500

FBA2UVD6

m2

FBA3UV30

u

FBZBUV70

h

FBB2UVB0

u

FBBYUV60

u

FBBZUV30

m

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries

FQ1160001

u

1,000

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

TOTAL Fórmula

AMIDAMENT DIRECTE

2,500 C#*D#*E#*F#
20

FBA1UVZ1

u

21

FBA1UV00

m

XPA0IMPN

AMIDAMENT DIRECTE

40,000

AMIDAMENT DIRECTE

40,000

Pre-marcatge

35,000
22

1,000

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

8,000

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades noves i actuacions en calçada de mitjana
envergadura
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

5,000
Obra
Capítol
Titol 3
Titol 3 (1)
Titol 3 (1) (1)

01
01
01
10
05

PRESSUPOST FASE V.2 NXB
LOT_01
PARADES
LÍNIA H2
3634

25,000
1

F21L4H14
Num.

10,000

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de senyalització horitzontal especificats

m2

Text

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó, de qualsevol amplària, sense afectar la
base amb martell picador
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

7,000

1,200

8,400 C#*D#*E#*F#

2

4,500

2,000

9,000 C#*D#*E#*F#

4,000

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

TOTAL AMIDAMENT
2

F245U105
Num.

1,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

17

19
[F]

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

AMIDAMENT DIRECTE
16

FBBYUV10

12

4,000

AMIDAMENT DIRECTE

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)

AMIDAMENT DIRECTE
15

18

9,750

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)

AMIDAMENT DIRECTE
14

9,750 C#*D#*E#*F#

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)

AMIDAMENT DIRECTE
13

AMIDAMENT DIRECTE

2,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
12

Pàg.:

3,500 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
11

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)

TOTAL AMIDAMENT
10

11

1,000

[C]

[D]

[E]

1

7,000

1,200

0,050

0,420 C#*D#*E#*F#

2

4,500

2,000

0,050

0,450 C#*D#*E#*F#

F2R540H0
Num.
1

EUR

Text

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor
Tipus

[F]

TOTAL AMIDAMENT
3

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la
senyal

m3

17,400

Text

m3

TOTAL Fórmula

0,870

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

7,000

1,200

0,050

1,300

TOTAL Fórmula

0,546 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

2

4,500

2,000

0,050

1,300

13

AMIDAMENTS

Pàg.:

0,585 C#*D#*E#*F#
AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL AMIDAMENT
4

F2RA71H0
Num.

m3

Text

1,131

[C]

[D]

[E]

[F]

1

7,000

1,200

0,050

1,300

0,546 C#*D#*E#*F#

2

4,500

2,000

0,050

1,300

0,585 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

F9E1V130
Num.

m2

Text

[C]

[D]

7,000

1,200

[E]

m2

FBB1UVB0

u

FBB1UVZ0

u

FBB3UVA4

u

FBBYUV10

u

FBBYUV60

u

FBBZUV30

m

FBABUV12

u

2

8,400

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització excepcional, inclòs fleix i material de col·locació

FBBWUV40

u

F21QV010

Num.
1

2,000

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb texte divers col·locat en plaques de
senyalització excepcional

u

Text

20,000

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
Tipus

Banc existent

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

FDDZNOU1

u

2,000

1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE
4,000

5

F21PV112
Num.
1

m

Text

1,000

Demolició conjunta de vorada de qualsevol tipologia i rigola, col·locades sobre base de formigó, inclosa base
formigó, amb mitjants mecànics o manuals
Tipus

En retall orella

[C]

[D]

[E]

[F]

21,000
TOTAL AMIDAMENT

F21L4JB3
Num.

8,000

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
EUR

1

m2

Text

En retall orella i transició fins
Pg.Maragall

TOTAL Fórmula

21,000 C#*D#*E#*F#

2,000
6

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

2,000

10,000

AMIDAMENT DIRECTE
3

9,000

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la
senyal
AMIDAMENT DIRECTE

13

u

AMIDAMENT DIRECTE

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
AMIDAMENT DIRECTE

12

FBBYUV35

1,000

PRESSUPOST FASE V.2 NXB
LOT_01
PARADES
LÍNIA H2
3639

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries
AMIDAMENT DIRECTE

11

1

TOTAL Fórmula

01
01
01
10
06

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària
AMIDAMENT DIRECTE

10

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 3 (1)
Titol 3 (1) (1)

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
AMIDAMENT DIRECTE

9

[F]

AMIDAMENT DIRECTE

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
AMIDAMENT DIRECTE

8

1,131

1,000

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades noves i actuacions en calçada de mitjana
envergadura

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
AMIDAMENT DIRECTE

7

pa

8,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F9E1V020

XPA0IMPN

TOTAL Fórmula

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
Tipus

1

6

14

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)
Tipus

14

21,000

Demolició de paviment de qualsevol tipologia col·locat sobre formigó inclosa demolició de base de formigó amb
martell picador
Tipus

[C]

32,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

32,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

F21PV200
Num.
1

m2

Text

0,500

2

32,000

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

3
4

Tipus

5

16,000

En gual existent

F21L4H14
Num.
1
2

m2

Text

[C]

[D]

5,200

1,200

[E]

[F]

[C]

6,240

[D]

[E]

[F]

Nou encaminament

4

En nou encaminament parada

14,000

1,200

F221U112

Num.
1

m3

Text

14,400 C#*D#*E#*F#

2,400

1,200

2,880 C#*D#*E#*F#

Tipus

1

m3

Text

En nova caixa calçada (25%)

[C]

[D]

[E]

32,000

0,500

0,750

[F]

[C]

[D]

[E]

32,000

0,500

0,250

F245U105
Num.

m3

Text

TOTAL Fórmula

[F]

1

21,000

0,500

0,500

2

32,000

0,250

8,000 C#*D#*E#*F#

3

6,240

0,250

1,560 C#*D#*E#*F#

4

34,080

0,050

1,704 C#*D#*E#*F#

5

16,000

Text

15

[F]

[C]

2,028 C#*D#*E#*F#

34,080

0,050

[E]

1,300

2,215 C#*D#*E#*F#

1,300

20,800 C#*D#*E#*F#

Text

42,268

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)
Tipus

[E]

[F]

1

21,000

0,500

0,500

1,300

6,825 C#*D#*E#*F#

2

TOTAL Fórmula

32,000

0,250

1,300

10,400 C#*D#*E#*F#

3

6,240

0,250

1,300

2,028 C#*D#*E#*F#

4

34,080

0,050

1,300

2,215 C#*D#*E#*F#

5

16,000

1,300

20,800 C#*D#*E#*F#

F9E1V020

m2

Text

Tipus

1

En adequació encaminament existent:

2

Retirada encaminament existent

3

En remats nou gual

42,268

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
[C]

[D]

14,000

1,200

16,800 C#*D#*E#*F#

8,000

0,400

3,200 C#*D#*E#*F#

F9E1V130

m2

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Text

Tipus

1

En adequació encaminament existent:

2

Nou encaminament
Petrarca-Pg.Maragall

3

En nou encaminament parada

[C]

[D]

12,000

1,200

14,400 C#*D#*E#*F#

2,400

1,200

2,880 C#*D#*E#*F#

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
16

F9312V1J
Num.
1

m3

TOTAL Fórmula

Text

17,280

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Tipus

En nova calçada

[C]

[D]

32,000

0,250

[E]

[F]

17

F936V005
Num.

TOTAL Fórmula

EUR

Text

m3

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

32,514

[F]

20,000

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

5,250 C#*D#*E#*F#

16,000 C#*D#*E#*F#

[D]

1,300

TOTAL Fórmula

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat
Tipus

0,250

[D]

Num.

4,000

[E]

Num.

6,240

TOTAL AMIDAMENT

4,000 C#*D#*E#*F#

[D]

m3

m3

TOTAL Fórmula

[C]

F2R540H0

10,400 C#*D#*E#*F#

[C]

Num.

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor
Tipus

1,300

16

12,000

TOTAL AMIDAMENT
12

14

12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
11

0,250

TOTAL AMIDAMENT

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
Tipus

6,825 C#*D#*E#*F#

34,080

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

En nova caixa calçada (75%)

F2225232
Num.

TOTAL Fórmula

1,200

F2RA71H0
Num.

16,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
10

13

12,000

0,500

TOTAL AMIDAMENT

En adequació encaminament existent:
Retirada encaminament existent

1,300

6,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL Fórmula

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó, de qualsevol amplària, sense afectar la
base amb martell picador
Tipus

3

Pàg.:
21,000

32,000

TOTAL AMIDAMENT
8

AMIDAMENTS
1

TOTAL AMIDAMENT
7

15

8,000

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
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

AMIDAMENTS
1

Pàg.:

En nova calçada

32,000

0,220

F974V008
Num.
1

m

Text

7,040

Tipus

En nova secció

F974W020

[C]

[D]

[E]

[F]

21,000

Num.
1

m

Text

Tipus

Num.
1

Text

27

21,000

[C]

[D]

[E]

[F]

21,000

m

TOTAL Fórmula

F9HV601

dia

En nova secció

[C]

t

[E]

Text

Tipus

15,000

6,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

[C]

[D]

[E]

32,000

0,080

2,450

[F]

28

F9H1V120

t

Num.

TOTAL Fórmula

Text

6,272

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
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

32,000

0,070

2,450

[F]

15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F961V010
Num.
1

m

Text

15,000

29

F9H3V190

t

Subministrament de pedra granítica, recta, serrada mecanicament i flamejada, per a vorada, de 20x24 cm
Tipus

En nova secció

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

TOTAL Fórmula
Num.

6,000 C#*D#*E#*F#

Text

TOTAL AMIDAMENT
F96YV010
Num.
1

m

Text

Tipus

En nova secció

F96YV015
Num.
1

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

30

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#

F9J1V025
Num.

[C]

[D]

[E]

15,000

u

F981V0BB

m

0,030

2,450

[F]

TOTAL Fórmula

2,352 C#*D#*E#*F#
2,352

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
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

32,000
TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL Fórmula

31

F9J1V015

m2

15,000

Text

Tipus

[C]

[D]

2,000

32,000

EUR

[E]

[F]

F9HW500
Num.

Text

t

TOTAL Fórmula

64,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

32

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

32,000

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

1

2,000

TOTAL Fórmula

32,000 C#*D#*E#*F#

Capçalera de gual de 120 cm amb corba o inclinat aplantillat, inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix.
Totalment acabat
AMIDAMENT DIRECTE

25

Text

15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F981V0AA

m2

1

6,000

Num.

24

32,000

Col·locació de vorada corba sobre fonaments de formigó
Tipus

En nova secció

[E]

TOTAL AMIDAMENT

6,000

m

[D]

6,000

TOTAL AMIDAMENT
23

[C]

Col·locació de vorada recta sobre fonaments de formigó
Tipus

5,488

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

1

22

TOTAL Fórmula

5,488 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

21

TOTAL Fórmula

6,272 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

21,000

[F]

AMIDAMENT DIRECTE

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

TOTAL Fórmula

21,000 C#*D#*E#*F#

[D]

18

Equip d'estesa de mescla bituminosa

1

Subministrament de pedra granítica, corba, deixada de serra i flamejada, per a vorada, de 20x24 cm
Tipus

F9H1V100

Num.

Increment per utilització de morter especial de resistència i fraguat ràpid en peces de rigola de 30x30cm, amb
una quantia de18 kg/m

En nova secció

F961V020

26

21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
20

Pàg.:

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

TOTAL AMIDAMENT
19

AMIDAMENTS

7,040 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

18

17

64,000

Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessitats administratives
es faci en treballs nocturns, dissabtes o festius
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

1

6,272

6,272 C#*D#*E#*F#

2

5,488

5,488 C#*D#*E#*F#

3

2,352

2,352 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

33

F21NW200

u

19

14,112

AMIDAMENTS
1

F9HYV030
Num.

t

Text

42

FBA2NOU1

Num.

1,000

Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix
rendiment de mateiral col·locat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

35

6,272

6,272 C#*D#*E#*F#

2

5,488

5,488 C#*D#*E#*F#

3

2,352

2,352 C#*D#*E#*F#

FQ1160002

u

F21B1V12
Num.
1

m2

Text

Text

Previssió tacs pas de vianants

43

FBA2UVD3

Num.

m2

Text

DUM existent

[D]

50,000

0,150

[E]

[C]

[D]

[E]

2,000

0,500

0,500

[C]

[D]

[E]

15,000

0,500

0,500
TOTAL AMIDAMENT

44

FBB1UVB0

u

1,000

45

TOTAL Fórmula

FBB1UVZ0

u

h

7,500

46

FBB3UVA4

u

39

40

FBA1UV00

FBA1UVD6

m2

m

m

4,000

47

F9HZW600

dia

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
AMIDAMENT DIRECTE

20,000

AMIDAMENT DIRECTE

45,000

48

F9HYV200

dia

Num.

Text

m

3,750

4,000

4,000

AMIDAMENT DIRECTE

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)

49

FBBYUV10

u

25,000

50

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)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

FBBYUV60

u

4,000

1,000

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
1,000

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries
AMIDAMENT DIRECTE

FBA1UVA5

3,750 C#*D#*E#*F#

Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessitats administratives es faci
en treballs nocturns, dissabtes o festius
AMIDAMENT DIRECTE

Pre-marcatge

AMIDAMENT DIRECTE
41

TOTAL Fórmula

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària
AMIDAMENT DIRECTE

F21NU010

[F]

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de senyalització horitzontal especificats
AMIDAMENT DIRECTE

38

0,500

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
AMIDAMENT DIRECTE

FBZBUV70

0,500 C#*D#*E#*F#

7,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

37

TOTAL Fórmula

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
AMIDAMENT DIRECTE

[F]

[F]

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)
Tipus

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
[C]

20,000

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)
Tipus

1

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.

Tipus

20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

14,112

AMIDAMENT DIRECTE
36

m2

20

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

20,000

TOTAL AMIDAMENT

1

34

Línia groga de pas de vianants a gual
parada

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)
AMIDAMENT DIRECTE

Pàg.:

8,000

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

TOTAL Fórmula

EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

21

AMIDAMENTS

FBBZUV30

m

52

FDG5RAVO

m

FDG5RACA

m

FDG5SEM1

u

FDK282C9

u

FDKZH9C4

u

XPA0SMFO

pa

XPA0IMCA

pa

4

01
01
01
20
01

F21L4H14

m2

Text

F245U105
Num.

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb texte divers col·locat en plaques de
senyalització excepcional
12,000

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó, de qualsevol amplària, sense afectar la
base amb martell picador
Tipus

m3

[C]

[D]

3,600

1,200

[E]

[F]

Text

4,320 C#*D#*E#*F#
4,320

Tipus

[C]

[D]

[E]

3,600

1,200

0,050

[F]

F2R540H0
Num.

m3

Text

0,216

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

3,600

1,200

0,050

1,300

1,000

TOTAL AMIDAMENT
6

F2RA71H0
Num.

1,000

m3

Text

Tipus

1,000

Num.

m2

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

3,600

1,200

0,050

1,300

1,000

[C]

[D]

3,600

1,200

[E]

PRESSUPOST FASE V.2 NXB
LOT_01
PARADES
LÍNIA V1
3647

u

0,281

[F]

TOTAL Fórmula

4,320

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.
AMIDAMENT DIRECTE

EUR

0,281 C#*D#*E#*F#

4,320 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F9V1PC01

TOTAL Fórmula

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
Tipus

1

0,281 C#*D#*E#*F#
0,281

TOTAL AMIDAMENT
F9E1V130

TOTAL Fórmula

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)

1

7

TOTAL Fórmula

0,216 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor

1

8
Obra
Capítol
Titol 3
Titol 3 (1)
Titol 3 (1) (1)

6,000

TOTAL AMIDAMENT

1,500

2,000

u

1

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'actuació en calçada prevista.
AMIDAMENT DIRECTE

FBBWUV40

Num.

Partida alçada a justificar pels treballs de desplaçament de semàfors. Inclou treballs de desconnexionat i
retirada de columna o bàcul, implantació de semàfors provisionals, plantilles per fonamentació, estesa de cable
en tubulars, col·locació de columna o bàcul a nou emplaçament, connexionat, enginyeria de trànsit a la cruïlla
(estructura de fases, repartiment, desfasament, selecció horària, etc.), modificació d'estructura de fases en
regulador semafòric, amb elaboració de la nova documentació de la intersecció, etc. Tot inclòs per deixar la
instal·lació semafòrica en perfecte funcionament en el nou emplaçament.
AMIDAMENT DIRECTE

58

7,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

57

3

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
AMIDAMENT DIRECTE

56

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització excepcional, inclòs fleix i material de col·locació

AMIDAMENT DIRECTE

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.

AMIDAMENT DIRECTE
55

u

AMIDAMENT DIRECTE
2

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.
AMIDAMENT DIRECTE

54

8,000

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.
AMIDAMENT DIRECTE

53

FBBYUV35

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la
senyal
AMIDAMENT DIRECTE

22

2,000
1

51

Pàg.:

1,000

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

AMIDAMENTS
9

FBB1UVB0

Pàg.:

u

23

AMIDAMENTS

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

Num.

Text

Pàg.:
Tipus

1

AMIDAMENT DIRECTE
10

FBB1UVZ0

u

2,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

FBB3UVA4

u

FBBYUV10

u

FBBYUV60

u

4

F21L4H14

FBBZUV30

m

FBBZUV62

2,000

u

4,000

5

pa

6

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó, de qualsevol amplària, sense afectar la
base amb martell picador
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

2

Encaminament nova parada

3,400

1,200

4,080 C#*D#*E#*F#

F9Z1V010

F21PV200

1

01
01
01
20
02

m

9,080

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant

m2

Text

7,000

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
Tipus

En gual costat Hospitalet

[C]

[D]

5,000

1,200

[E]

[F]

7

F245U105

4,000

m3

Text

6,000

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor
[C]

[D]

1

9,080

0,050

2

6,000

0,400

Tipus

[E]

[F]

PRESSUPOST FASE V.2 NXB
LOT_01
PARADES
LÍNIA V1
3648

Num.

m3

Text

0,200

0,480 C#*D#*E#*F#
0,934

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat
Tipus

[C]

[D]

1

9,080

0,050

2

6,000

0,400

[E]

0,200

[F]

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització excepcional, inclòs fleix i material de col·locació
AMIDAMENT DIRECTE

9

F2RA71H0

5,000
Num.

2

FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb texte divers col·locat en plaques de
senyalització excepcional
AMIDAMENT DIRECTE

3

FBA2NOU1

m2

m3

Text

0,590 C#*D#*E#*F#

1,300

0,624 C#*D#*E#*F#

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)

[C]

[D]

1

9,080

0,050

2

6,000

0,400

EUR

[E]

0,200
TOTAL AMIDAMENT

10

F961V010

m

1,214

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)
Tipus

10,000

TOTAL Fórmula

1,300

TOTAL AMIDAMENT
FBBYUV35

TOTAL Fórmula

0,454 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000
F2R540H0

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8,000

8

1

TOTAL Fórmula

Encaminament existent

Num.

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades noves i actuacions en calçada de mitjana
envergadura
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 3 (1)
Titol 3 (1) (1)

55,000

1

Num.

XPA0IMPN

Text

TOTAL Fórmula

55,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa
AMIDAMENT DIRECTE

16

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la
senyal
AMIDAMENT DIRECTE

15

m2

2,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

14

5,000

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries
AMIDAMENT DIRECTE

13

11,000

[E]

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària
AMIDAMENT DIRECTE

12

[D]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

11

[C]

24

[F]

TOTAL Fórmula

1,300

0,590 C#*D#*E#*F#

1,300

0,624 C#*D#*E#*F#
1,214

Subministrament de pedra granítica, recta, serrada mecanicament i flamejada, per a vorada, de 20x24 cm

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

AMIDAMENTS
Num.
1

Text

Pàg.:
Tipus

Costat Hospitalet

[C]

[D]

[E]

[F]

7,000

F96YV010
Num.
1

m

Text

Tipus

Num.

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Tipus

[C]

[D]

[E]

7,000

[F]

23

F21B1V12

Remats

5,000

0,400

2,000 C#*D#*E#*F#

1
2

Tipus

Encaminament nova parada

F9V1PC01

u

FBB1UVB0

u

FBB1UVZ0

u

FBB3UVA4

u

[C]

[D]

3,400

1,200

[E]

u

u

7,000

[F]

TOTAL Fórmula

4,080

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.

4,000

Mènsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de semàfors o similars, amb cargols per a
subjectar la senyal

m2

4,000

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)

Text

Tipus

[C]

[D]

Estacionament

20,000

0,100

2,000 C#*D#*E#*F#

Pas de vianants

11,000

5,000

55,000 C#*D#*E#*F#

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
24

FBABUV18

u

57,000

AMIDAMENT DIRECTE
25

FBABUV17

u

5,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

26

FBZBUV70

h

3,000

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de senyalització horitzontal especificats
AMIDAMENT DIRECTE

27

XPA0IMPN

TOTAL Fórmula

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

1,000

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

pa

10,000

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades noves i actuacions en calçada de mitjana
envergadura

2,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

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
2,000

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 3 (1)
Titol 3 (1) (1)

01
01
01
20
03

PRESSUPOST FASE V.2 NXB
LOT_01
PARADES
LÍNIA V1
3650

2,000

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries
AMIDAMENT DIRECTE

FBBYUV60

u

4,080 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
FBBYUV10

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa

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

AMIDAMENT DIRECTE

19

TOTAL Fórmula

8,000

AMIDAMENT DIRECTE

2

Text

u

FBBZUV41

Num.

AMIDAMENT DIRECTE

18

22

5,000 C#*D#*E#*F#

m2

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la
senyal

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

17

FBBZUV62

5,000

F9E1V130

m

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

TOTAL AMIDAMENT

16

21

En el·liminació gual costat Hospitalet

1

15

TOTAL Fórmula

1

Num.

14

FBBZUV30

7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
13

20

26

2,000

AMIDAMENT DIRECTE

7,000

m2

AMIDAMENT DIRECTE

Col·locació de vorada recta sobre fonaments de formigó

Costat Hospitalet

F9E1V020

Pàg.:

7,000

TOTAL AMIDAMENT
12

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

25

1
4,000

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
EUR

F21L4H14
Num.
1

Text

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó, de qualsevol amplària, sense afectar la
base amb martell picador
Tipus

[C]

[D]

4,400

1,200

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

5,280 C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

27

AMIDAMENTS
10

TOTAL AMIDAMENT
2

F21QV010

u

FQ1160002

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

F245U105
Num.

m3

Text

1,000

Tipus

Num.

m3

Text

[C]

[D]

[E]

4,400

1,200

0,050

[F]

Tipus

Num.

m3

Text

Tipus

Num.

m2

Text

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries

FBBYUV60

u

[C]

[D]

[E]

[F]

AMIDAMENT DIRECTE
14

FBBZUV30

m

4,400

1,200

0,050

1,300

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la
senyal

FBBZUV62

u

[C]

[D]

[E]

[F]

4,400

1,200

0,050

1,300

[C]

[D]

4,400

1,200

[E]

AMIDAMENT DIRECTE
16

XPA0IMPN

pa

4,000

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades noves i actuacions en calçada de mitjana
envergadura
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

TOTAL Fórmula

0,343 C#*D#*E#*F#
0,343

[F]

8,000

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa

0,343 C#*D#*E#*F#
0,343

2,000

AMIDAMENT DIRECTE
15

TOTAL Fórmula

4,000

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

TOTAL Fórmula

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
Tipus

1

u

2,000

AMIDAMENT DIRECTE
13

0,264

TOTAL AMIDAMENT
F9E1V130

FBBYUV10

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)

1

7

12

0,264 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
F2RA71H0

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat

1

6

u

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor

TOTAL AMIDAMENT
F2R540H0

FBB3UVA4

2,000

AMIDAMENT DIRECTE

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.

1

5

AMIDAMENT DIRECTE
11

TOTAL Fórmula

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 3 (1)
Titol 3 (1) (1)

1

01
01
01
20
04

FBBYUV35

u

PRESSUPOST FASE V.2 NXB
LOT_01
PARADES
LÍNIA V1
3651

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització excepcional, inclòs fleix i material de col·locació

5,280 C#*D#*E#*F#
AMIDAMENT DIRECTE
TOTAL AMIDAMENT

8

F9V1PC01

u

5,280

2

AMIDAMENT DIRECTE
FBB1UVB0

u

FBBWUV40

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.

AMIDAMENT DIRECTE

F21L4H14

1,000

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
2,000

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb texte divers col·locat en plaques de
senyalització excepcional

Num.
1

Text

m2

12,000

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó, de qualsevol amplària, sense afectar la
base amb martell picador
Tipus

[C]

[D]

7,300

1,200

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

8,760 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EUR

6,000

AMIDAMENT DIRECTE
3

9

28

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

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
4

u

5,280

AMIDAMENT DIRECTE
3

FBB1UVZ0

Pàg.:

8,760
EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

AMIDAMENTS
4

F245U105
Num.

m3

Text

Pàg.:

Tipus

Num.

m3

Text

[C]

[D]

[E]

7,300

1,200

0,050

[F]

TOTAL Fórmula

0,438 C#*D#*E#*F#

1

AMIDAMENT DIRECTE
14

[C]

[D]

[E]

[F]

7,300

1,200

0,050

1,300

F2RA71H0
Num.

m3

Text

1

15

[C]

[D]

[E]

[F]

7,300

1,200

0,050

1,300

F9E1V130
Num.

m2

Text

1

[C]

[D]

7,300

1,200

[E]

8

F9V1PC01

u

FBB1UVB0

u

FBB1UVZ0

u

11

FBB3UVA4

u

12

FBBYUV10

u

13

FBBYUV60

u

Text

Tipus

[D]

[E]

Contenidors

20,000

0,150

3,000 C#*D#*E#*F#

DUM

30,000

0,150

4,500 C#*D#*E#*F#

3

PMR

10,000

0,100

1,000 C#*D#*E#*F#

4

Picto PMR

1,000

1,200

5

Motos

25,000

0,100

2,500 C#*D#*E#*F#

6

Estacionament lliure

25,000

0,100

2,500 C#*D#*E#*F#

7

Altres

1,200

5,000

FBABUV12

u

FBABUV13

u

FBABUV16

u

20

FBA1UV00

m

21

FBA1UVD6

m

2,000
FBZBUV70

h

4,000
XPA0IMPN

pa

2,000

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
2,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

20,000

Pre-marcatge

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)
20,000

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de senyalització horitzontal especificats
AMIDAMENT DIRECTE

23

19,940

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

AMIDAMENT DIRECTE
22

1,440 C#*D#*E#*F#

5,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
19

TOTAL Fórmula

1

AMIDAMENT DIRECTE
18

[F]

2

2,000

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
EUR

[C]

TOTAL AMIDAMENT
17

4,000

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)

2,000

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries
AMIDAMENT DIRECTE

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa

1,000

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària
AMIDAMENT DIRECTE

m2

8,760

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
AMIDAMENT DIRECTE

u

TOTAL Fórmula

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
AMIDAMENT DIRECTE

10

0,569 C#*D#*E#*F#

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.
AMIDAMENT DIRECTE

9

TOTAL Fórmula

8,760 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F21B1V12
Num.

0,569

[F]

FBBZUV62

8,000

AMIDAMENT DIRECTE

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
Tipus

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la
senyal

0,569 C#*D#*E#*F#
0,569

TOTAL AMIDAMENT
7

m

TOTAL Fórmula

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)
Tipus

30

2,000

AMIDAMENT DIRECTE

16
TOTAL AMIDAMENT
6

FBBZUV30

0,438

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat
Tipus

Pàg.:

morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessàri

TOTAL AMIDAMENT
F2R540H0

AMIDAMENTS

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor

1

5

29

7,000

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades noves i actuacions en calçada de mitjana
envergadura
EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

31

AMIDAMENTS

Pàg.:

1

AMIDAMENT DIRECTE

4,000

1,000

0,100

1,300

1

01
01
01
30
01

F21L4H14
Num.

m2

Text

6

PRESSUPOST FASE V.2 NXB
LOT_01
PARADES
LÍNIA V23
2227A

[E]

[F]

[D]

1

4,500

2,000

9,000 C#*D#*E#*F#

2

3,900

1,200

4,680 C#*D#*E#*F#

3

1,700

2,000

3,400 C#*D#*E#*F#

Num.

m3

Text

Tipus

[E]

1

4,500

2,000

0,050

0,450 C#*D#*E#*F#

2

3,900

1,200

0,050

0,234 C#*D#*E#*F#

3

1,700

1,200

0,050

0,102 C#*D#*E#*F#

Num.

Text

[F]

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

4,500

2,000

0,050

1,300

0,585 C#*D#*E#*F#

3,900

1,200

0,050

1,300

0,304 C#*D#*E#*F#

3

1,700

2,000

0,050

1,300

0,221 C#*D#*E#*F#

Num.

7

m3

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

4,500

2,000

0,050

1,300

0,585 C#*D#*E#*F#

2

3,900

1,200

0,050

1,300

0,304 C#*D#*E#*F#

3

1,700

2,000

0,050

1,300

0,221 C#*D#*E#*F#

Num.

Text

m3

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

4,500

2,000

9,000 C#*D#*E#*F#

2

3,900

1,200

4,680 C#*D#*E#*F#

3

1,700

2,000

3,400 C#*D#*E#*F#

F21B2V20

F21B2V70

XPA0IMPA

u

17,080

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries

u

2,000

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

1

1,000

EUR

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a anul·lar o adequar i petites actuacions de
calçada

01
01
01
30
02

F21B1V12
Num.

m2

Text

1,000

PRESSUPOST FASE V.2 NXB
LOT_01
PARADES
LÍNIA V23
2232A

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Ceda

3,600

1,200

4,320 C#*D#*E#*F#

2

Fletxa

1,800

3,000

5,400 C#*D#*E#*F#

3

Línia de 30

50,000

0,300

15,000 C#*D#*E#*F#

4

Part de zebrat existent

6,000

0,100

0,600 C#*D#*E#*F#

5

Pic zebrat

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

1

FBA2NOU1

Num.
1

TOTAL Fórmula

pa

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 3 (1)
Titol 3 (1) (1)

1,110

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)
Tipus

[F]

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL Fórmula

1

F2RA73G0

9

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)
Tipus

[E]

AMIDAMENT DIRECTE

1,110

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

2

F2RA71H0

[D]

TOTAL Fórmula

0,786

TOTAL AMIDAMENT
4

[C]

AMIDAMENT DIRECTE

[D]

m3

Tipus

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor
[C]

F2R540H0

Text

17,080

TOTAL AMIDAMENT
3

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

TOTAL Fórmula

8

F245U105

m2

0,520

TOTAL AMIDAMENT

[C]

TOTAL AMIDAMENT
2

F9E1V020
Num.

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó, de qualsevol amplària, sense afectar la
base amb martell picador
Tipus

0,520 C#*D#*E#*F#

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 3 (1)
Titol 3 (1) (1)

32

Text

Ceda

m2

26,320

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)
Tipus

[C]

[D]

3,600

1,200

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

4,320 C#*D#*E#*F#
EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

AMIDAMENTS
2

Fletxa

3

Línia de 30

4
5

Pàg.:
1,800

3,000

5,400 C#*D#*E#*F#

50,000

0,300

15,000 C#*D#*E#*F#

Part de zebrat existent

6,000

0,100

0,600 C#*D#*E#*F#

Pic zebrat

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

FBA3UV10

m2

FBZBUV70

h

XPA0IMPA

0,400

1,200

5

F9E1V020

m2

1,300

Text

Tipus

1

F9V1PC01

u

[C]

[D]

0,400

1,200

[E]

[F]

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a anul·lar o adequar i petites actuacions de
calçada

0,480 C#*D#*E#*F#
0,480

AMIDAMENT DIRECTE
XPA0IMPA

pa

1,000

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a anul·lar o adequar i petites actuacions de
calçada

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
Obra
Capítol
Titol 3
Titol 3 (1)
Titol 3 (1) (1)

1

01
01
01
30
03

F21L4H14
Num.

m2

Text

PRESSUPOST FASE V.2 NXB
LOT_01
PARADES
LÍNIA V23
3270AD

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 3 (1)
Titol 3 (1) (1)

Tipus

[C]

[D]

0,400

1,200

[E]

[F]

Num.

m3

Text

PRESSUPOST FASE V.2 NXB
LOT_01
PARADES
LÍNIA V23
3619N

1

TOTAL Fórmula

1

u

Retirada de mòdul de sustentació de bicicletes
AMIDAMENT DIRECTE

2

0,480

F9Z1V010
Num.

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor
Tipus

F21QUV10

0,480 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F245U105

01
01
01
30
04

1,000

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó, de qualsevol amplària, sense afectar la
base amb martell picador

1

2

[C]

[D]

[E]

0,400

1,200

0,050

[F]

TOTAL Fórmula

m

Text

6,000

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

2,000

6,200

12,400 C#*D#*E#*F#

2

2,000

1,200

2,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num.

m3

Text

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

0,400

1,200

0,050

1,300

F21N4XN2
Num.

m2

Text

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Tipus

[C]

[D]

6,200

1,200

[E]

[F]

7,440 C#*D#*E#*F#

0,031 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
F2RA71H0
Num.

Text

m3

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)
Tipus

[C]

[D]

[E]

7,440

0,031
4

4

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula
1

1

14,800

0,024
3

F2R540H0

TOTAL Fórmula

0,024 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

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.

10,000

7

0,031 C#*D#*E#*F#
0,031

TOTAL AMIDAMENT
6

34

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

80,000

AMIDAMENT DIRECTE

0,050
TOTAL AMIDAMENT

Num.

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de senyalització horitzontal especificats

pa

Pàg.:

1

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)

AMIDAMENT DIRECTE
5

AMIDAMENTS

26,320

AMIDAMENT DIRECTE
4

33

[F]

F21B1V12
Num.
1

TOTAL Fórmula

EUR

m2

Text

Places de motos

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
Tipus

[C]

[D]

40,000

0,100

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
5

FQTXSIM1

u

F9E1V130
Num.

m2

Text

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

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.
1,000

16

FBBYUV60

u

[C]

[D]

6,200

1,200

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

4,000

AMIDAMENT DIRECTE
17

FBBZUV30

m

4,000

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la
senyal
AMIDAMENT DIRECTE

18

FBBZUV62

u

16,000

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa

7,440 C#*D#*E#*F#
AMIDAMENT DIRECTE
TOTAL AMIDAMENT

7

FQPYUV14

u

7,440

19

FBABUV18

u

8,000

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

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

AMIDAMENT DIRECTE
AMIDAMENT DIRECTE
8

FQ441F81

u

FQ4Y0101

u

6,000

20

FBZBUV70

h

AMIDAMENT DIRECTE
21

6,000

5,000

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de senyalització horitzontal especificats

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
AMIDAMENT DIRECTE

9

XPA0IMPN

pa

2,000

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades noves i actuacions en calçada de mitjana
envergadura

Col·locació de fitons de polimers
AMIDAMENT DIRECTE
AMIDAMENT DIRECTE

10

FBB1UVB0

u

FBB1UVA0

u

12

FBB1UVZ0

u

FBB3UVA4

u

14

FBB3UVA3

u

15

FBBYUV10

u

F21QUV10

u

PRESSUPOST FASE V.2 NXB
LOT_01
PARADES
LÍNIA V23
3620N

Retirada de mòdul de sustentació de bicicletes
AMIDAMENT DIRECTE

2

F21B2V20

u

7,000

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries
AMIDAMENT DIRECTE

3

2,000

F9Z1V010
Num.

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 300 mm d'amplària
AMIDAMENT DIRECTE

01
01
01
30
05

4,000

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 3 (1)
Titol 3 (1) (1)

1

2,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

13

2,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

6,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

11

36

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

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
Tipus

1

AMIDAMENTS

4,000

AMIDAMENT DIRECTE
6

35

m

Text

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant
Tipus

[C]

[D]

1

2,000

1,600

3,200 C#*D#*E#*F#

2

2,000

1,200

2,400 C#*D#*E#*F#

2,000

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries
4
EUR

1,000

F21N4XN2

m2

[F]

TOTAL Fórmula

5,600

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

AMIDAMENTS
Num.

Text

Pàg.:
Tipus

1

[C]

[D]

1,600

1,200

[E]

[F]

F9E1V130
Num.

m2

Text

TOTAL Fórmula

1,920 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

37

1,920

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
Tipus

[C]

[D]

1,600

1,200

[E]

[F]

AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Titol 3
Titol 3 (1)
Titol 3 (1) (1)

1

6

FQPYUV14

u

1

FBB1UVB0

u

2

8

FBB1UVZ0

u

Num.

7,000

9

FBB3UVA4

u

FBBYUV10

u

FBBYUV60

u

FBBZUV30

m

FBBZUV62

u

XPA0IMPN

pa

1

5,000

3,000

m3

[F]

Tipus

m3

Text

33,000 C#*D#*E#*F#
33,000

[C]

[D]

33,000

0,200

[E]

[F]

En refer vorera

7,000

1

Text

6,600 C#*D#*E#*F#
6,600

[C]

[D]

[E]

33,000

0,200

1,300

[F]

8,580

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)
Tipus

En refer vorera

1,000

F936V005
Num.
1

m3

Text

[C]

[D]

[E]

33,000

0,200

1,300

[F]

Tipus

En refer vorera

8,580 C#*D#*E#*F#
8,580

[C]

[D]

33,000

0,150

[E]

[F]

Num.

8,000

1,000

m2

Text

4,950

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
Tipus

[C]

1

En refer vorera

33,000

2

A descomptar panot estriat

-2,200

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

33,000 C#*D#*E#*F#
1,200

-2,640 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EUR

TOTAL Fórmula

4,950 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F9E1V020

TOTAL Fórmula

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

4,000
6

TOTAL Fórmula

8,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat
Tipus

m3

TOTAL Fórmula

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor

En refer vorera

F2RA71H0
Num.

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades noves i actuacions en calçada de mitjana
envergadura
AMIDAMENT DIRECTE

[E]

TOTAL AMIDAMENT
4

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa
AMIDAMENT DIRECTE

14

[D]

33,000

Text

F2R540H0
Num.

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la
senyal
AMIDAMENT DIRECTE

13

3

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
AMIDAMENT DIRECTE

12

2,000

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries
AMIDAMENT DIRECTE

11

En refer vorera

[C]

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària
AMIDAMENT DIRECTE

10

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

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
AMIDAMENT DIRECTE

Text

F245U105

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
AMIDAMENT DIRECTE

Demolició de paviment de qualsevol tipologia col·locat sobre formigó inclosa demolició de base de formigó amb
martell picador

TOTAL AMIDAMENT

1

7

PRESSUPOST FASE V.2 NXB
LOT_01
PARADES
LÍNIA V23
3621N

1,920

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
AMIDAMENT DIRECTE

m2

38

TOTAL Fórmula

1,920 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

01
01
01
30
06

F21L4JB3
Num.

1

Pàg.:

30,360

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

AMIDAMENTS
7

F9E1V130
Num.

m2

Text

Pàg.:

[C]

[D]

2,200

1,200

[E]

F9V1PC01

u

FBB1UVB0

u

FBB1UVZ0

u

FBB3UVA4

u

FBBYUV10

u

FBBYUV60

u

XPA0IMPN

pa

1,000

1

2,000

01
01
01
30
07

F21L4H14
Num.

m2

Text

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó, de qualsevol amplària, sense afectar la
base amb martell picador
Tipus

1

FBBZUV30

m

2

F245U105
Num.

2,000

m3

FBBZUV62

u

1,200

[E]

[F]

Text

3

F2R540H0

Tipus

Num.

m3

Text

3,480

[C]

[D]

[E]

2,900

1,200

0,050

[F]

FQ11VB21

u

0,174

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,900

1,200

0,050

1,300

17

FQ11VB11

u

TOTAL Fórmula

0,226 C#*D#*E#*F#

1,000
TOTAL AMIDAMENT
4

F2RA71H0

m3

4,000
Text

0,226

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)
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,900

1,200

0,050

1,300

TOTAL Fórmula

0,226 C#*D#*E#*F#

4,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL Fórmula

0,174 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
16

TOTAL Fórmula

3,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa
AMIDAMENT DIRECTE

2,900

4,000

Num.

15

[D]

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor

1

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la
senyal
AMIDAMENT DIRECTE

[C]

TOTAL AMIDAMENT

1

14

1,000

PRESSUPOST FASE V.2 NXB
LOT_01
PARADES
LÍNIA V23
3631AD

2,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

2,000

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 3 (1)
Titol 3 (1) (1)

40

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades noves i actuacions en calçada de mitjana
envergadura

2,640

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries
AMIDAMENT DIRECTE

13

18

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària
AMIDAMENT DIRECTE

12

AMIDAMENT DIRECTE

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
AMIDAMENT DIRECTE

11

TOTAL Fórmula

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
AMIDAMENT DIRECTE

10

[F]

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.
AMIDAMENT DIRECTE

9

Pàg.:

2,640 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

AMIDAMENTS

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
Tipus

1

39

5

F9E1V130
Num.

1,000

Text

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
Tipus

1

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

[C]

[D]

2,900

1,200

[E]

XPA0IMPA

pa

[F]

TOTAL Fórmula

3,480 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6
EUR

m2

0,226

3,480

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a anul·lar o adequar i petites actuacions de
calçada
EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

41

AMIDAMENTS
7

AMIDAMENT DIRECTE

FBB1UVB0

Pàg.:

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

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
Obra
Capítol
Titol 3
Titol 3 (1)
Titol 3 (1) (1)

01
01
01
30
08

PRESSUPOST FASE V.2 NXB
LOT_01
PARADES
LÍNIA V23
3638AD

8

F21L4H14
Num.

m2

Text

Tipus

[C]

[D]

4,600

1,200

[E]

[F]

Num.

m3

Text

Tipus

Num.

m3

Text

1

F2RA71H0
Num.

m3

Text

[C]

[D]

[E]

4,600

1,200

0,050

[F]

Tipus

Num.

m2

Text

12

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries

FBBZUV62

u

[C]

[D]

[E]

[F]

4,600

1,200

0,050

1,300

[D]

[E]

[F]

4,600

1,200

0,050

1,300

[D]

4,600

1,200

[E]

XPA0IMPA

pa

4,000

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a anul·lar o adequar i petites actuacions de
calçada
AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL Fórmula

0,359 C#*D#*E#*F#

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 3 (1)
Titol 3 (1) (1)

01
01
01
40
01

1,000

PRESSUPOST FASE V.2 NXB
LOT_01
PARADES
LÍNIA V25
2746A

0,359

[C]

[C]

4,000

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa

0,276

1

F21L4H14
Num.

TOTAL Fórmula

m2

Text

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó, de qualsevol amplària, sense afectar la
base amb martell picador
Tipus

1

0,359 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

2,500

1,200

[F]

[E]

[F]

2

F245U105
Num.

TOTAL Fórmula

m3

Text

3,000

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

2,500

1,200

0,050

[F]

5,520 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F9V1PC01

u

TOTAL Fórmula

0,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

0,359

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
Tipus

1

u

0,276 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
F9E1V130

TOTAL Fórmula

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)

1

5

FBBYUV10

2,000

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL AMIDAMENT
4

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària

AMIDAMENT DIRECTE
11

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat
Tipus

2,000

AMIDAMENT DIRECTE
10

TOTAL Fórmula

5,520

TOTAL AMIDAMENT
F2R540H0

u

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor

1

3

FBB3UVA4

5,520 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F245U105

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

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó, de qualsevol amplària, sense afectar la
base amb martell picador

1

2

u

2,000

AMIDAMENT DIRECTE
9

1

FBB1UVZ0

42

5,520

3

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.
AMIDAMENT DIRECTE

F2R540H0
Num.
1

Text

m3

0,150

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,500

1,200

0,050

1,300

TOTAL Fórmula

0,195 C#*D#*E#*F#

1,000
EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
4

F2RA71H0
Num.

m3

Text

Num.

Tipus

m2

[C]

[D]

[E]

[F]

2,500

1,200

0,050

1,300

Text

Tipus

[C]

[D]

2,500

1,200

[E]

F21X0001

0,195 C#*D#*E#*F#

u

4

XPA0IMPA

5

1

F21L4H14
Num.

m2

Text

Num.

m3

Text

F2R540H0

m3

0,050

1,300

Text

F9E1V020

[C]

[D]

[E]

[F]

3,700

1,200

0,050

1,300

Num.

Text

[C]

[D]

3,700

1,200

[E]

[F]

[D]

[E]

[F]

4,000

2,000

0,100

1,300

[C]

[D]

3,700

1,200

[E]

u

F21B2V70

u

FBABUV15

u

4,440 C#*D#*E#*F#
4,440

FBABUV18

u

1,040 C#*D#*E#*F#
1,040

[F]

TOTAL Fórmula

4,440

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries
4,000

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
2,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

10

TOTAL Fórmula

4,440 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
9

TOTAL Fórmula

0,289

[C]

TOTAL AMIDAMENT
F21B2V20

0,289 C#*D#*E#*F#

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
Tipus

1

TOTAL Fórmula

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)
Tipus

m2

0,289 C#*D#*E#*F#
0,289

TOTAL AMIDAMENT

8

[C]

[D]

[E]

3,700

1,200

0,050
TOTAL AMIDAMENT

3

1,200

TOTAL Fórmula

4,000

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

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor
Tipus

1

3,700

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL AMIDAMENT
F245U105

m3

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó, de qualsevol amplària, sense afectar la
base amb martell picador

1

2

Tipus

1,000

PRESSUPOST FASE V.2 NXB
LOT_01
PARADES
LÍNIA V25
2748A

Tipus

[F]

44

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)

1

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a anul·lar o adequar i petites actuacions de
calçada

01
01
01
40
02

Text

F2RA73G0
Num.

7
Obra
Capítol
Titol 3
Titol 3 (1)
Titol 3 (1) (1)

m3

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

[E]

TOTAL AMIDAMENT

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.

pa

[D]

TOTAL Fórmula

6

7

F2RA71H0

1

3,000

AMIDAMENT DIRECTE

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Tipus

TOTAL Fórmula

0,195

[F]

Text

Pàg.:

1

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

1

6

Num.

0,195

TOTAL AMIDAMENT
F9E1V020

AMIDAMENTS

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)

1

5

43

[F]

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL Fórmula

0,222 C#*D#*E#*F#

11

FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de senyalització horitzontal especificats
AMIDAMENT DIRECTE

0,222

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat

EUR

12

XPA0IMPA

pa

5,000

2,000

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a anul·lar o adequar i petites actuacions de
calçada

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

45

AMIDAMENTS

1,000

TOTAL AMIDAMENT
7

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 3 (1)
Titol 3 (1) (1)

01
01
01
40
03

F21L4H14
Num.

m2

Text

Tipus

Num.

m3

Text

[C]

[D]

4,500

2,000

[E]

[F]

Tipus

Num.

m3

Text

u

F21B2V70

u

9,000 C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

4,500

2,000

0,050

[F]

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

FBBYUV10

u

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL Fórmula

0,450 C#*D#*E#*F#

11

FBBYUV60

u

0,450

1

[C]

[D]

[E]

[F]

4,500

2,000

0,050

1,300

1,000

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries

AMIDAMENT DIRECTE
12

TOTAL Fórmula

2,000

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

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat
Tipus

2,000

AMIDAMENT DIRECTE
10

[C]

1,000

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries

9,000

TOTAL AMIDAMENT
F2R540H0

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.

AMIDAMENT DIRECTE
9

TOTAL Fórmula

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor

1

3

F21B2V20

FBBZUV30

m

1,000

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la
senyal

0,585 C#*D#*E#*F#
AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL AMIDAMENT
4

F2RA71H0
Num.

m3

Text

0,585

1

[C]

[D]

[E]

[F]

4,500

2,000

0,050

1,300

TOTAL AMIDAMENT
5

F2RA73G0
Num.

m3

Text

13

FBBZUV62

TOTAL Fórmula

Tipus

AMIDAMENT DIRECTE
14

0,585 C#*D#*E#*F#

F21B1V12
Num.

0,585

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

1,000

0,100

1,300

Num.
1

Text

m2

Text

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
[C]

[D]

1

25,000

0,300

7,500 C#*D#*E#*F#

2

1,500

1,200

1,800 C#*D#*E#*F#

Tipus

FBA2NOU1

[C]

[D]

4,500

2,000

[E]

m2

0,520 C#*D#*E#*F#
0,520

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
Tipus

[F]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

F9E1V020

m2

2,000

TOTAL Fórmula

9,300

TOTAL Fórmula

15

TOTAL AMIDAMENT

4,000

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa

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)

1

6

u

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)
Tipus

46

9,000

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL AMIDAMENT
F245U105

u

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó, de qualsevol amplària, sense afectar la
base amb martell picador

1

2

F21X0001

PRESSUPOST FASE V.2 NXB
LOT_01
PARADES
LÍNIA V25
3559A
8

1

Pàg.:

Text

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)
Tipus

1

TOTAL Fórmula

[C]

[D]

1,500

1,200

[E]

EUR

16

FBA1UVD8

m

TOTAL Fórmula

1,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9,000 C#*D#*E#*F#

[F]

1,800

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)
EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

47

AMIDAMENTS
5

AMIDAMENT DIRECTE
17

FBA1UV00

m

FBABUV15

m

AMIDAMENT DIRECTE

u

6

5,000

FBA1UVD4

m

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

135,000

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)
AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE
19

FBZBUV70

h

5,000

AMIDAMENT DIRECTE
20

XPA0IMPA

7

FBA1UVD1

m

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de senyalització horitzontal especificats

pa

AMIDAMENT DIRECTE

165,000

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)

3,000

AMIDAMENT DIRECTE

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a anul·lar o adequar i petites actuacions de
calçada

8

FBA3UX40

u

1,000

150,000

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.
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 3 (1)
Titol 3 (1) (1)

01
01
02
01
01

PRESSUPOST FASE V.2 NXB
LOT_01
ACTUACIONS EN CALÇADA
C/CARTAGENA (ENTRE PARE CLARET I MAS CASANOVA)
CARRIL BUS

9

FBA3UX41

u

6,000

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.
AMIDAMENT DIRECTE

1

FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització excepcional, inclòs fleix i material de col·locació
AMIDAMENT DIRECTE

2

FBBWUV40

u

F21B1V12
Num.

m2

Text

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb texte divers col·locat en plaques de
senyalització excepcional

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

0,100

29,000 C#*D#*E#*F#

2

Estacionaments

220,000

0,100

22,000 C#*D#*E#*F#

3

Taxi

50,000

0,150

7,500 C#*D#*E#*F#

4

Motos

50,000

0,100

5

Altres

20,000

1

Text

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.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

BUS

9,000

3,000

27,000 C#*D#*E#*F#

2

TAXI

3,000

4,000

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

290,000

Num.

Text

TOTAL Fórmula

Línies de carril

m

u

6,000

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)

1

FBA1UV00

Num.

80,000

5,000 C#*D#*E#*F#

u

12

FBABUV13

u

[D]

[E]

460,000

[F]

FBB2UVA3

u

460,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EUR

FBB2UV11

u

2,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

14

460,000

16,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL Fórmula

39,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

13
[C]

FBABUV15

83,500

Pre-marcatge
Tipus

11

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

FBA3UX30

40,000

AMIDAMENT DIRECTE
3

10

48

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)

Pre-marcatge
AMIDAMENT DIRECTE

18

FBA1UVD8

5,000

Pàg.:

2,000

Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de 900x600 mm

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
15

FBB1UVZ1

u

FBBYUV10

FBBYUV60

u

FBBZUV30

1

FBBZUV62

3

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb texte divers col·locat en plaques de
senyalització excepcional
Tipus

Previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

m2

Text

1

Línia de carril

2

Línies carril bici

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa

10,000 C#*D#*E#*F#
10,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

34,000

0,100

F21B2V20

u

3,000

34,000

0,100

10,200 C#*D#*E#*F#

3,000

10,000

0,100

3,000 C#*D#*E#*F#

2,200

4

Fletxes

6,000

0,600

5

Línia detenció

8,000

0,400

6

Pictos bici

3,000

1,600

1,600

7,680 C#*D#*E#*F#

7

cediu bici

1,000

0,800

1,500

1,200 C#*D#*E#*F#

8

Altres

7,920 C#*D#*E#*F#
3,200 C#*D#*E#*F#

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

6,000

4

F21B2V70

u

FBZBUV70

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

h

XPA0IMPN

Num.

3,000

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de senyalització horitzontal especificats
AMIDAMENT DIRECTE

23

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades noves i actuacions en calçada de mitjana
envergadura

5

1

FBBYUV35
Num.
1

Text

Previsió

u

Text

PRESSUPOST FASE V.2 NXB
LOT_01
ACTUACIONS EN CALÇADA
AV. CAN MARCET (ENTRE ARQ. MORAGAS I PG DE LA V.H)
CARRIL BUS

[C]

5,000

[D]

[E]

[C]

[D]

[E]

2,200

[F]

TOTAL Fórmula

1

Fletxes

6,000

0,600

2

Línia detenció

8,000

0,400

3

Pictos bici

3,000

1,600

1,600

7,680 C#*D#*E#*F#

4

cediu bici

1,000

0,800

1,500

1,200 C#*D#*E#*F#

FBA1UV00

m

FBA1UVD8

m

7,920 C#*D#*E#*F#
3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

20,000

AMIDAMENT DIRECTE

79,000

Pre-marcatge

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)
AMIDAMENT DIRECTE

7

FBA1UVD1

m

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització excepcional, inclòs fleix i material de col·locació
Tipus

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)
Tipus

1,000
6

01
01
02
02
01

m2

30,000

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 3 (1)
Titol 3 (1) (1)

FBA2NOU1

8,000

AMIDAMENT DIRECTE
22

46,600

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries
AMIDAMENT DIRECTE

21

TOTAL Fórmula

3,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
20

TOTAL Fórmula

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)

3

12,000

AMIDAMENT DIRECTE

F21B1V12
Num.

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la
senyal

u

Text

50

5,000

TOTAL AMIDAMENT

3,000

AMIDAMENT DIRECTE
19

u

6,000

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

m

FBBWUV40
Num.

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries

AMIDAMENT DIRECTE
18

2

5,000

AMIDAMENT DIRECTE
17

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

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

u

AMIDAMENTS

3,000

AMIDAMENT DIRECTE
16

49

[F]

34,000

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)
AMIDAMENT DIRECTE

40,000

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
EUR

8

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)
EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
9

FBA2UVD5

m

FBA3UX40

u

FBA3UX30

Num.
1

u

Text

10,000

BUS

[D]

2,000

3,000

[E]

u

FBA3UV50

u

[F]

FBZBUV70

h

F21Y0001

m

22

FBAZVX52

u

FBAYUV44

u

AMIDAMENT DIRECTE

u

FBBZUV30

m

24

FBBZUV62

25

FBB1UVB0

u

FBB1UVZ0

u

u

pa

AMIDAMENT DIRECTE

25,000

1,000

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades noves i actuacions en calçada de mitjana
envergadura

10,000

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 3 (1)
Titol 3 (1) (1)

1,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

XPA0IMPN

3,000

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

15,000
27

4,000

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa

AMIDAMENT DIRECTE
26

1,000

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la
senyal
AMIDAMENT DIRECTE

01
01
02
02
02

1,000

PRESSUPOST FASE V.2 NXB
LOT_01
ACTUACIONS EN CALÇADA
AV. CAN MARCET (ENTRE ARQ. MORAGAS I PG DE LA V.H)
OBRA CIVIL GUAL

25,000
1

F21B2V20

3,000

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

1,000

Col.locació o retirada de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de fins 0,5 m2 de superfície i soldada amb el
paviment asfàltic mitjançant bufador
AMIDAMENT DIRECTE

18

u

AMIDAMENT DIRECTE

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
AMIDAMENT DIRECTE

17

FBBYUV60

1,000

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries

1,000

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.
AMIDAMENT DIRECTE

16

u

6,000

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de senyalització horitzontal especificats
AMIDAMENT DIRECTE

15

FBBYUV10

1,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

21

1,000

TOTAL Fórmula

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
AMIDAMENT DIRECTE

14

u

AMIDAMENT DIRECTE

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.
AMIDAMENT DIRECTE

13

FBB1UVZ1

52

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
AMIDAMENT DIRECTE

23

FBA3UX53

u

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

FBB2UVA3

6,000

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.
[C]

19

20

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.

Tipus

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

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)

AMIDAMENT DIRECTE
11

AMIDAMENTS

5,000

AMIDAMENT DIRECTE
10

51

F9Z1V010

m

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries

EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018
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AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
2

F21PV112

m

53

AMIDAMENTS

Pàg.:

5,000

Demolició conjunta de vorada de qualsevol tipologia i rigola, col·locades sobre base de formigó, inclosa base
formigó, amb mitjants mecànics o manuals

AMIDAMENT DIRECTE
10

F981V0A4

u

4,000

Capçalera de gual de 60 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat
AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE
F21L4JB3
Num.

m2

Text

F981V0B4

1

[C]

[D]

0,800

3,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

AMIDAMENT DIRECTE
12

F9E1V020
Num.

F245U105
Num.

m3

Text

Paviment inclinat de gual de 60 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat.

m2

2,400

1

2,000

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

2,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

m

Demolició de paviment de qualsevol tipologia col·locat sobre formigó inclosa demolició de base de formigó amb
martell picador
Tipus

2,000

4,000
11

3

Text

Tipus

Previsió remats

[C]

[D]

3,000

1,000

[E]

[F]

[C]

[D]

[E]

1

5,000

0,500

0,500

2

2,400

0,300

3,000 C#*D#*E#*F#

Tipus

[F]

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

1,250 C#*D#*E#*F#

13

XPA0IMPA

pa

3,000

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a anul·lar o adequar i petites actuacions de
calçada

0,720 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE

F2R540H0
Num.

m3

Text

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

5,000

0,500

0,500

1,300

1,625 C#*D#*E#*F#

2

2,400

0,300

1,300

0,936 C#*D#*E#*F#

F2RA71H0
Num.

m3

Text

TOTAL Fórmula

2,561

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 3 (1)
Titol 3 (1) (1)

1

[C]

[D]

[E]

1

5,000

0,500

0,500

2

2,400

0,300

[F]

TOTAL Fórmula

1,300

1,625 C#*D#*E#*F#

1,300

0,936 C#*D#*E#*F#

F971VG11
Num.

m3

Text

[C]

[D]

[E]

4,000

0,300

0,200
TOTAL AMIDAMENT

8

F974V008

m

2

F974W020

m

FBBWUV40

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització excepcional, inclòs fleix i material de col·locació

[F]

TOTAL Fórmula

0,240 C#*D#*E#*F#
0,240

4,000

Increment per utilització de morter especial de resistència i fraguat ràpid en peces de rigola de 30x30cm, amb
una quantia de18 kg/m
EUR

10,000

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb texte divers col·locat en plaques de
senyalització excepcional
AMIDAMENT DIRECTE

F21QV010

u

2,561

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
AMIDAMENT DIRECTE

9

u

20,000

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

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
Tipus

1

FBBYUV35

PRESSUPOST FASE V.2 NXB
LOT_01
ACTUACIONS EN CALÇADA
GIR PG.MARAGALL-PETRARCA
CARRIL BUS

AMIDAMENT DIRECTE

3
TOTAL AMIDAMENT
7

01
01
02
03
01

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)
Tipus

1,000

1,970

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL Fórmula

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor

TOTAL AMIDAMENT
5

54

AMIDAMENT DIRECTE
4

F21B1V12
Num.

Text

m2

3,000

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Línia carril

60,000

0,100

6,000 C#*D#*E#*F#

2

Estacionament

40,000

0,100

4,000 C#*D#*E#*F#

3

DUM

30,000

0,150

4,500 C#*D#*E#*F#

4

Contenidors

12,000

0,150

1,800 C#*D#*E#*F#

5

Motos

30,000

0,100

3,000 C#*D#*E#*F#

6

Línia detenció

7,000

0,400

2,800 C#*D#*E#*F#
EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018
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AMIDAMENTS
7

Zebrat Pg Maragall

8

Altres

Pàg.:
10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

FBA2NOU1

Num.
1

m2

Text

55

Línia detenció

[C]

[D]

7,000

0,500

[E]

[F]

FBA2UVD5

m

15

FBABUV13

u

FBABUV12

u

FBA1UV00

m

10

FBA1UVD1

Num.
1

m

Text

En separació carrils

FBB1UVB0

u

17

FBB2UVA0

u

1,000

18

FBB3UVA2

u

FBB1UVZ0

u

FBB3UVA4

u

21

105,000

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)
[C]

[D]

[E]

60,000

[F]

FBBYUV10

u

FBBYUV60

u

TOTAL Fórmula

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries

m

FBA1UVD6

m

60,000

23

24

15,000

h

FBBZUV62

u

40,000

pa

8,000

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa
AMIDAMENT DIRECTE

XPA0IMPN

2,000

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la
senyal
AMIDAMENT DIRECTE

25

FBZBUV70

m

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)
AMIDAMENT DIRECTE

13

FBBZUV30

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)
AMIDAMENT DIRECTE

12

5,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

FBA1UVD5

2,000

60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

5,000

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària

AMIDAMENT DIRECTE
22

1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE

Pre-marcatge

2,000

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària

AMIDAMENT DIRECTE
20

1,000

2,000

Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S de 600x600 mm. Nivell de
reflectància E.G. Nivell I

AMIDAMENT DIRECTE
19

2,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

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

Tipus

4,000

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

AMIDAMENT DIRECTE

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

AMIDAMENT DIRECTE

15,000

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries

AMIDAMENT DIRECTE

7,000

AMIDAMENT DIRECTE
9

u

56

TOTAL Fórmula

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)

AMIDAMENT DIRECTE
8

F21B2V70

3,500

AMIDAMENT DIRECTE
7

u

AMIDAMENT DIRECTE

16

6

F21B2V20

3,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
14

37,100

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)
Tipus

AMIDAMENTS

5,000

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades noves i actuacions en calçada de mitjana
envergadura

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de senyalització horitzontal especificats
EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
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AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

57

AMIDAMENTS

1,000

TOTAL AMIDAMENT
9

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 3 (1)
Titol 3 (1) (1)

01
01
02
04
01

Pàg.:

PRESSUPOST FASE V.2 NXB
LOT_01
ACTUACIONS EN CALÇADA
C/RIERA BLANCA-MUNNÉ
OBRA CIVIL RETALL VORERES

F2225232
Num.

m3

Text

4,000

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
Tipus

1

[C]

[D]

400,000

0,500

[E]

[F]

FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització excepcional, inclòs fleix i material de col·locació
AMIDAMENT DIRECTE

2

FBBWUV40

u

F9Z1V010
Num.

m

Text

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb texte divers col·locat en plaques de
senyalització excepcional

Num.

40,000

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

250,000

m

m2

Num.

m2

Text

1

[D]

12,000

1,500

[E]

F21PV210

u

F214U030
Num.
1

m3

Text

Arquetes de serveis

TOTAL Fórmula

18,000

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

Previsió BCN

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

FRE6XXD1

u

F21B3001

m

Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa càrrega
de residus sobre camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

1,000

1,000

1,000

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#

EUR

3,000

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, transport a abocador i cànon
d'abocament

F245U105

m3

Text

8,000

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor
Tipus

[C]

[D]

[E]

0,500

[F]

TOTAL Fórmula

1

110,000

0,500

2

400,000

0,250

100,000 C#*D#*E#*F#

3

18,000

0,250

4,500 C#*D#*E#*F#

4

17,000

0,250

4,250 C#*D#*E#*F#

5

12,000

1,000

6

200,000

27,500 C#*D#*E#*F#

0,200

2,400 C#*D#*E#*F#
200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
14

3,000

4,000

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.

Demolició d'escossell format de qualsevol forma o tipus, col·locada sobre formigó, amb mitjans mecànics o
manuals
AMIDAMENT DIRECTE

8

Costat BCN (Sants)

3

Num.

18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

Costat Hospitalet

AMIDAMENT DIRECTE

400,000

[F]

TOTAL Fórmula

1

110,000

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
[C]

[F]

2

Demolició de paviment de qualsevol tipologia col·locat sobre formigó inclosa demolició de base de formigó amb
martell picador

Tipus

[E]

AMIDAMENT DIRECTE

13

F21PV200

[D]

Demolició conjunta de vorada de qualsevol tipologia i rigola, col·locades sobre base de formigó, inclosa base
formigó, amb mitjants mecànics o manuals

AMIDAMENT DIRECTE
6

[C]

TOTAL AMIDAMENT

12

F21L4JB3

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.
Tipus

250,000

AMIDAMENT DIRECTE
5

Text

200,000

TOTAL Fórmula

11

F21PV112

u

250,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

FHM1XX01

20,000

AMIDAMENT DIRECTE
3

10

TOTAL Fórmula

200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

58

F2R540H0
Num.

Text

m3

338,650

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

110,000

0,500

0,500

1,300

35,750 C#*D#*E#*F#

2

400,000

0,250

1,300

130,000 C#*D#*E#*F#

3

18,000

0,250

1,300

5,850 C#*D#*E#*F#

4

17,000

0,250

1,300

5,525 C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
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AMIDAMENTS

Pàg.:

5

12,000

6

200,000

1,000

0,200

1,300

3,120 C#*D#*E#*F#

1,300

260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
15

F2RA71H0
Num.

m3

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

1

110,000

0,500

0,500

1,300

35,750 C#*D#*E#*F#

2

400,000

0,250

1,300

130,000 C#*D#*E#*F#

3

18,000

0,250

1,300

5,850 C#*D#*E#*F#

4

17,000

0,250

1,300

5,525 C#*D#*E#*F#

5

12,000

1,000

1,300

3,120 C#*D#*E#*F#

6

200,000

1,300

260,000 C#*D#*E#*F#

0,200

F961V010

m

F961V020

m

25

TOTAL Fórmula

F981V0BB

F9B4N001

Num.

440,245

1

m

m

Text

26

20,000

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
Tipus

Darrera gual

F991N220

[C]

[D]

[E]

[F]

12,000

u

F9E1V020
Num.

98,000

1

m2

Text

12,000

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
3,000

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
Tipus

En remats

[C]

[D]

[E]

[F]

25,000

Subministrament de pedra granítica, corba, deixada de serra i flamejada, per a vorada, de 20x24 cm
AMIDAMENT DIRECTE

F96YV010

m

12,000

28

F9E1V130
Num.

F96YV015

m

m2

Col·locació de vorada recta sobre fonaments de formigó
AMIDAMENT DIRECTE

19

98,000

1

Text

25,000

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
Tipus

En remats

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num.

m3

Text

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
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

110,000

0,400

0,200
TOTAL AMIDAMENT

21

F974V008

m

22

F974W020

m

[F]

u

Text

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Tipus

1

TOTAL Fórmula

[C]

[D]

400,000

0,150

8,800 C#*D#*E#*F#
8,800

30

F936V005
Num.

m3

AMIDAMENT DIRECTE

Text

F21NU010

Tipus

Num.
1

EUR

Text

m2

TOTAL Fórmula

60,000 C#*D#*E#*F#
60,000

[C]

[D]

400,000

0,350

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

140,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

110,000

2,000

[F]

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

1

110,000

Capçalera de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat

[E]

TOTAL AMIDAMENT

31

F981V0A8

m3

Increment per utilització de morter especial de resistència i fraguat ràpid en peces de rigola de 30x30cm, amb
una quantia de18 kg/m
AMIDAMENT DIRECTE

23

F9312V1J
Num.

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
AMIDAMENT DIRECTE

2,000

12,000
29

F971VG11

TOTAL Fórmula

Col·locació de vorada corba sobre fonaments de formigó
AMIDAMENT DIRECTE

20

TOTAL Fórmula

25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

18

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
27

60

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

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament de pedra granítica, recta, serrada mecanicament i flamejada, per a vorada, de 20x24 cm
AMIDAMENT DIRECTE

17

24

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

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)
Tipus

AMIDAMENTS

440,245

TOTAL AMIDAMENT
16

59

140,000

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
Tipus

[C]

[D]

[E]

110,000

0,500

7,000

[F]

TOTAL Fórmula

385,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
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AMIDAMENTS

Pàg.:

2

110,000

0,500

5,000

61

AMIDAMENTS

Pàg.:

275,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
32

F9H1V120

Num.

t

Text

660,000

38

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
Tipus

[C]

[D]

[E]

1

400,000

0,070

2,450

2

110,000

0,500

0,050

[F]

Num.

TOTAL Fórmula

2,450

Num.

t

Text

[C]

[D]

[E]

1

400,000

0,050

2,450

2

110,000

1,000

0,050

[F]

2,450

F9J1V025
Num.

m2

Text

[C]

[D]

[E]

400,000

2

110,000

F9J1V015
Num.

m2

Text

[F]

[C]

[D]

40

41

1

400,000

2

110,000

455,000

[F]

u

62,475 C#*D#*E#*F#

F9HZW600

F9HV601

H6AA2111

HBC1MPP1

1,000

Num.

Text

t

m

m

F21DQU02

u

44

FD5J529V

u

[D]

[E]

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Equip d'estesa de mescla bituminosa

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
150,000

Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs
120,000

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
2,000

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

FD5ZV010

u

2,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

510,000
46

1,000

[F]

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

FD7FNOU2

1

m

Text

Connexió a claveguera

TOTAL Fórmula

1

75,338

75,338 C#*D#*E#*F#

2

62,475

62,475 C#*D#*E#*F#

EUR

[C]

[D]

[E]

2,000

FD1ZV024

u

[F]

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

47

2,000

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
Tipus

Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessitats administratives
es faci en treballs nocturns, dissabtes o festius
[C]

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL Fórmula

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)

Tipus

Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessitats administratives es faci
en treballs nocturns, dissabtes o festius

AMIDAMENT DIRECTE

110,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
F9HW500

dia

137,813

AMIDAMENT DIRECTE

Num.

37

dia

400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
F21NW200

62,475

TOTAL Fórmula

45

36

2

AMIDAMENT DIRECTE
42

TOTAL Fórmula

75,338 C#*D#*E#*F#

55,000 C#*D#*E#*F#

[E]

[F]

75,338

400,000 C#*D#*E#*F#
0,500

[E]

1

Reg d´adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3 ADH o C60B4 ADH (ECR-1), amb dotació 1
kg/m2, neteja del ferm inclosa
Tipus

[D]

62,475

TOTAL AMIDAMENT
35

[C]

TOTAL AMIDAMENT

43
1

Tipus

13,475 C#*D#*E#*F#

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
Tipus

137,813

Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix
rendiment de mateiral col·locat

TOTAL Fórmula

49,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
34

Text

75,338

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
Tipus

t

6,738 C#*D#*E#*F#
39

F9H1V130

F9HYV030

68,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
33

62

2,000

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.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000
EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
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AMIDAMENTS
48

F227T00F
Num.

m2

Text

Pàg.:

Tipus

[C]

[D]

2,000

0,600

[E]

[F]

Num.

m3

Text

[C]

[D]

[E]

2,000

0,600

1,500
TOTAL AMIDAMENT

50

FB15A181

m

51

FR44E22C

u

52

FR612359

u

FDG5SEM1

u

54

FDG5RAVO

m

55

FDK282C9

u

56

FDK282G9

u

60

u

XPA0TFOR

pa

70,000
61

F21B2V20

u

3,000

62

F21B2V70

u

FBBYUV10

u

FBBYUV60

u

1,000

FBBZUV30

m

66

u

FBB1UVB0

u

5,000

u

4,000

16,000

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa
13,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

FBB2UVA3

13,000

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la
senyal

AMIDAMENT DIRECTE
67

1,000

FBBZUV62

1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE

10,000

7,000

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries

AMIDAMENT DIRECTE
65

1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE
64

1,000

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries

AMIDAMENT DIRECTE
63

1,000

Partida alçada a justificar per possibles afeccions a xarxes de serveis existents amb l'obra civil i mecànica
necessària.

AMIDAMENT DIRECTE

3,000

5,000

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.

AMIDAMENT DIRECTE

68

FDKZHJB4

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
AMIDAMENT DIRECTE

57

64

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

AMIDAMENT DIRECTE

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
AMIDAMENT DIRECTE

FHM1XX02

1,800

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.
AMIDAMENT DIRECTE

59

1,800 C#*D#*E#*F#

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.

AMIDAMENT DIRECTE

u

TOTAL Fórmula

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
AMIDAMENT DIRECTE

53

[F]

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
AMIDAMENT DIRECTE

FDKZH9C4

AMIDAMENT DIRECTE

Subministrament i col·locació de barana model ´´Barcelona: Tipus II´´, segons fitxes d'elements urbans.Tot
inclós, completament muntada i acabada.
AMIDAMENT DIRECTE

58

1,200

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
Tipus

1

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL Fórmula

1,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F31521B1

AMIDAMENTS

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

1

49

63

3,000

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

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
EUR

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
69

FBB1UVZ1

u

FBB3UVA4

u

FBB3UVA6
Num.
1

u

Text

C-5q

[D]

[E]

1,000

72

FBB1UVZ0

u

73

FBA2UVD3

m2

74

FBA1UV00

m

FBA1UVD6

m

FBA1UVD4

m

FBA1UVD8

m

FBA1UVD5

m

FBA2UVD5

m

75,000

Subministrament de fitó de plàstic reflexiu H.I. Nivell II de 75 cm d'alçària, flexible

FBCYUV20

u

10,000

Col·locació de fitó de plàstic reflexiu de 75/50 cm d'alçària, fixat al paviment

TOTAL Fórmula

AMIDAMENT DIRECTE
83

FBABUV18

u

1,000

10,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

84

FBABUV17

u

5,000

20,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

85

F21B1V12
Num.

m2

Text

370,000

2,000

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
Tipus

1

20,000

Fletxes

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

40,000

0,100

4,000

2,500

0,500

5,000 C#*D#*E#*F#

1,000

2,200

0,600

1,320 C#*D#*E#*F#

4,000 C#*D#*E#*F#

4

Area verda

20,000

0,100

2,000 C#*D#*E#*F#

5

Contenidors

15,000

0,150

2,250 C#*D#*E#*F#

6

Motos

20,000

0,100

2,000 C#*D#*E#*F#

7

Catifa vermella

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

60,000

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)

TOTAL AMIDAMENT
86

FBA2NOU1

m2

10,000
Num.

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)
100,000

Text

1

En pas de vianants a tacos

2

Fletxes

4

Catifa vermella

[C]

[D]

[E]

75,000
4,000

2,500

0,500

1,000

2,200

0,600

EUR

87

FBA3UX40

u

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
1,320 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

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)

[F]

75,000 C#*D#*E#*F#

10,000

200,000

26,570

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)
Tipus

3

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)
AMIDAMENT DIRECTE

79

82

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)

AMIDAMENT DIRECTE
78

u

3

AMIDAMENT DIRECTE
77

FBC1UV21

2

AMIDAMENT DIRECTE
76

81

Pre-marcatge
AMIDAMENT DIRECTE

75

[F]

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)
AMIDAMENT DIRECTE

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)

AMIDAMENT DIRECTE

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
AMIDAMENT DIRECTE

m2

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FBA3UV10

66

10,000

AMIDAMENT DIRECTE

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 250 mm d'alçària i 500 mm d'amplària
[C]

80

1,000

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària

Tipus

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

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

AMIDAMENT DIRECTE
71

AMIDAMENTS

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
70

65

91,320

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.
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
88

FBA3UX41

u

FBA3UX30

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.

Num.

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

BUS

5,000

3,000

15,000 C#*D#*E#*F#

2

EXCEPTE BUS

1,000

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

FBABUV12

h

XPA0IMOC

u

XPA0IMCA

pa

XPA11COM

pa

XPASLOT1

01
01
03
01

1,000

1,000

pa

1,000

PRESSUPOST FASE V.2 NXB
LOT_01
PARTIDES ALÇADES
SEGURETAT I SALUT

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

1,000

Partida alçada a justificar per la senyalització, balisament, proteccions i cartelleria necessària per donar
compliment a les indicacions del COM per executar l'obra
AMIDAMENT DIRECTE

1

5,000

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'actuació en calçada prevista.

pa

Obra
Capítol
Titol 3
Titol 3 (1)

25,000

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'actuació d'obra civil

AMIDAMENT DIRECTE
94

1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE
93

Partida alçada a justificar per possibles imprevistos en parades i/o en les actuacions de calçada projectades en
el LOT1

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de senyalització horitzontal especificats

AMIDAMENT DIRECTE
92

pa

PARTIDES ALÇADES
IMPREVISTOS

TOTAL Fórmula

1

AMIDAMENT DIRECTE
91

XPA0LOT1

03
02

68

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.

Text

FBZBUV70

1

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

TOTAL AMIDAMENT
90

AMIDAMENTS
Titol 3
Titol 3 (1)

3,000

AMIDAMENT DIRECTE
89

67

01
01

1,000

PRESSUPOST FASE V.2 NXB
LOT_01
EUR

EUR

QUADRE DE PREUS Nº1
PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA IMPLANTACIO DE LA FASE V DE LA NOVA XARXA DE BUS. SUB-FASE 5.2
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Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.:

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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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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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

€
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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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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
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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.:

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pàg.:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

13

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

€

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pàg.:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

15

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

18

€

P-198 FHM1XX04

P-201 FQ1160001

Pàg.:

€
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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
Tulpan Intermediació, SL

Albert Riera Miserachs
e3 Solinteg, SL
Tulpan Intermediació, SL
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P-1

P-2

P-3

P-4

F214U030

F214V010

F21B3001

F21B1V12

m3

m3

m

m2

Pàg.:

Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o
manuals, inclosa càrrega de residus sobre camió
Altres conceptes

22,00

€

22,00000

€

56,34

€

56,34000

€

16,34

€

16,34000

€

Altres conceptes

8,79
8,79000

€
€

Altres conceptes

3,30
3,30000

€
€

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
Altres conceptes
Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, transport a
abocador i cànon d'abocament
Altres conceptes
Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)

P-15

P-16

P-17

P-18
P-5

F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries

P-6

F21B2V21

m2

Retirada de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat
Altres conceptes

8,35
8,35000

€
€

P-7

F21B2V60

u

Retirada mènsula d'acer galvanitzat per a subjecció de senyal a columna de suport de
semàfors o d'altres
Altres conceptes

3,00

€

3,00000

€

12,50

€

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

B0710180

t

Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) seg

B9E13200

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt
Altres conceptes

P-9

F21B2V79

u

Arrancada de suport de senyalització informativa urbana de 2500x2500 mm, inclós demolició
fonamentació, càrrega i transport, cànon d'abocament i reposició de paviment existent

B0710180

t

Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) seg

B9E13200

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt
Altres conceptes

P-10

P-11

P-12

P-13

P-14

F21DQU02

F21KN010

F21L4H14

F21L4JB3

F21N4XN2

u

m3

m2

m2

m2

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
Altres conceptes
Demolició de paviment de formigó, de qualsevol gruix, i de més de 2 m d'amplària, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora
Altres conceptes
Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó, de qualsevol amplària,
sense afectar la base amb martell picador
Altres conceptes
Demolició de paviment de qualsevol tipologia col·locat sobre formigó inclosa demolició de
base de formigó amb martell picador
Altres conceptes
Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P-19

P-20

P-21
0,75640

€

1,51500
10,22860

€
€

153,79

€

0,75640

Pàg.:

2

Altres conceptes

5,22000

€

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
Altres conceptes

1,02

€

1,02000

€

500,00

€

500,00000

€

5,00

€

5,00000

€

7,18

€

7,18000

€

9,57

€

9,57000

€

12,53

€

12,53000

€

19,12

€

19,12000

€

24,99
24,99000

€
€

4,65

€

4,65000

€

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.

6.000,42

€

Material necessari per al muntatge i desmuntatge d'estació de bicing. Inclou certificats
Altres conceptes

1.800,00000
4.200,42000

€
€

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
Altres conceptes

451,52

€

451,52000

€

20,23

€

1

P-22

F21NU010

F21NW200

F21PV002

F21PV102

F21PV112

F21PV200

F21PV210

F21QUV10

m2

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)
Altres conceptes

m

m

Demolició de vorada de qualsevol tipologia, col·locada sobre formigó, inclosa base de formió,
amb mitjans mecànics o manuals
Altres conceptes
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
Altres conceptes

m

m2

u

Demolició conjunta de vorada de qualsevol tipologia i rigola, col·locades sobre base de
formigó, inclosa base formigó, amb mitjants mecànics o manuals
Altres conceptes
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
Altres conceptes
Demolició d'escossell format de qualsevol forma o tipus, col·locada sobre formigó, amb
mitjans mecànics o manuals
Altres conceptes

u

Retirada de mòdul de sustentació de bicicletes
Altres conceptes

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
Altres conceptes

€

7,02960
146,00400

€
€

7,80

€

7,80000

€

31,75

€

31,75000

€

P-24

€

5,39000

€

6,58

€

6,58000

€

5,22

€

u

BQZZNOU1

P-25

5,39

F21QV020

P-26

F21QV030

F21X0001

u

u

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.
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P-27

P-28

P-29

P-30

P-31

P-32

P-33

P-34

P-35

P-36

F21Y0001

F221U112

F2225232

F227T00F

F245U105

F2R540H0

m

m3

m3

m2

m3

m3

Pàg.:

3

Sense descomposició

20,23000

€

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.
Altres conceptes

17,82

€

17,82000

€

2,87

€

2,87000

€

11,92

€

11,92000

€

Altres conceptes

1,36
1,36000

€
€

Altres conceptes

13,49
13,49000

€
€

15,43

€

15,43000

€

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
Altres conceptes
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
Altres conceptes
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat
Altres conceptes

B962V050

P-40

P-41

P-42

Pedra granítica, corba, deixada de serra i flamejada, per a vorada, de 20x24 cm
Altres conceptes

92,56000
3,70000

€
€

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

25,35

€

B965A2D0

m

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 2

B0710250

t

F965V1D9

m

6,28950

€

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons
Altres conceptes

0,06197
18,99853

€
€

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

35,08

€

B965A100

m

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció l'existent a la zona, de classe climàti

14,70000

€

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons
Altres conceptes

0,06197
20,31803

€
€

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

37,71

€

Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements m
Altres conceptes

26,97450
10,73550

€
€

Col·locació de vorada recta sobre fonaments de formigó
Altres conceptes

12,83
12,83000

€
€

Altres conceptes

19,18
19,18000

€
€

88,58

€

88,58000

€

11,73

€

B96AUG10

m

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)

9,08

€

B2RA71H0

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat
Altres conceptes

8,72900
0,35100

€
€

F2RA73G0

m3

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)

21,50

€

B2RA73G0

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1
Altres conceptes

20,67000
0,83000

€
€

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
Altres conceptes

73,77

€

73,77000

€

B97422E1

u

Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles

25,79

€

B051E201

t

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs

F31521B1

F9312V1J

m3

m3

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

B0372000

m3

Tot-u artificial

B0111000

m3

Aigua

F936V005

F961V010
B961V001

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
Altres conceptes

P-43

P-44

P-45

18,83700

€

0,05800
6,89500

€
€

81,70

€

P-46

m
m

F961V020

m

F96YV010

F96YV015

F971VG11

F974V005

m

m

m3

m

Col·locació de vorada corba sobre fonaments de formigó

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
Altres conceptes
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

Altres conceptes
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

B051E201

t

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs

B974V002

u

Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles

81,70000

€

Subministrament de pedra granítica, recta, serrada mecanicament i flamejada, per a vorada,
de 20x24 cm

42,91

€

Pedra granítica, recta, serrada mecanicament i flamejada, per a vorada, de 20x24 cm
Altres conceptes

41,26000
1,65000

€
€

Subministrament de pedra granítica, corba, deixada de serra i flamejada, per a vorada, de
20x24 cm

96,26

€

F974W020

m

B0715000

F981V0A0

u

€

0,16016
6,86984

€
€

11,86

€
€

5,33280
6,36704

€
€

15,16

€

Altres conceptes

14,58000
0,58000

€
€

Capçalera de gual de 40 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat

121,94

€

Increment per utilització de morter especial de resistència i fraguat ràpid en peces de rigola
de 30x30cm, amb una quantia de18 kg/m
kg

4,70000

0,16016
Altres conceptes

P-49
P-39

m

4

m3

P-48
P-38

F965U2D9

m

Pàg.:

F2RA71H0

Altres conceptes
P-37
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Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
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B981V100

P-50

F981V0A4

u

u

B981V110

P-51

F981V0A8

u

u

B981V120

P-52

F981V0AA

u

u

B981V130

P-53

F981V0B0

u

m

B981V105

m

F981V0B4

m

B981V115

m

F981V0B8

m

B981V135

m

F981V0BB

m

B981V140

P-57

F991N220

m

u

B99ZV220

u

F991V020

u

B991V020

P-59

F991V030

B991V030

u

u

u

347,81

€

282,70000
65,11000

€
€

28,88

€

€
€

Capçalera de gual de 60 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat

202,82

€

Cap de pedra granítica flamejada i serrada mecanicament per a gual 60-62 de 62,4x4
Altres conceptes

165,66000
37,16000

€
€

Capçalera de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment
acabat

247,07

€

Cap de pedra granítica flamejada per a gual R-90 rambla catalunya format per una pe
Altres conceptes

181,30000
65,77000

€
€

Capçalera de gual de 120 cm amb corba o inclinat aplantillat, inclosa base de formigó HM-20
de 20 cm gruix. Totalment acabat

270,99

€

Cap en corba de pedra granítica flamejada per a gual R-90 rambla catalunya format p
Altres conceptes

199,43000
71,56000

€
€

Paviment inclinat de gual de 40 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix.
Totalment acabat.

109,30

€

82,31000
26,99000

€
€

160,59

€

133,18000
27,41000

€
€

B96NN004

m

PEÇA DE PEDRA GRANÍTICA NACIONAL AMB UNA CARA FLAMEJADA, DE 80X6

234,65

€

B06NN14C

M3

158,97000
75,68000

€
€

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

280,75

€

Rampa corba de pedra granítica gual R-90 rambla catalunya de 120x40x6 cm
Altres conceptes

174,87000
105,88000

€
€

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

176,77

€

Rampa de pedra granítica gris flamejada per a gual 40-42 de 43,5x6 cm

Paviment inclinat de gual de 60 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix.
Totalment acabat.
Rampa de pedra granítica gris flamejada per a gual 60-62 de 63,5x6 cm

Paviment inclinat de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix.
Totalment acabat.
Rampa de pedra granítica gual R-90 rambla catalunya de 120x40x6 cm

Escossell planxa acer galvanitzat 140x140x20 cm

F991VN10

u

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

B961V002

m

Pedra granítica, recta, serrada mecanicament i flamejada, de 30x25 cm
Altres conceptes

P-61

P-62

P-63

P-64

F9B4N001

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

59,81

€

Peces de morter de ciment, per a escocells, de 100x20x7 cm, amb un cantell bisellat
Altres conceptes

29,16000
30,65000

€
€

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

97,71

€

Peces de morter de ciment, per a escocells, de 110x20x10 cm, amb un cantell bisellat
Altres conceptes

65,60000
32,11000

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

M3

FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,

B96NAC60

M

F9B4N003

m

5,71300

€

PEÇA DE PEDRA GRANÍTICA NACIONAL AMB UNA CARA FLAMEJADA, DE 60X3
Altres conceptes

14,55380
8,61320

€
€

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

58,39

€

B96NNOU3

m

PEÇA DE PEDRA GRANÍTICA NACIONAL AMB UNA CARA FLAMEJADA, DE 100X

B06NN14C

M3

F9B4N004

F9DLM860
B9DL2348

m

m2
m2

42,93000

€

FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
Altres conceptes

5,71300
9,74700

€
€

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

58,19

€

42,73500

€

FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
Altres conceptes

5,71300
9,74200

€
€

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

54,08

€

21,95040
32,12960

€
€

72,61

€

63,75000
8,86000

€
€

33,29

€

Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 8 cm de gruix
Altres conceptes

P-65

F9E1NOU

m2
m2

Paviment per encaminador a base de resines (punts o estriat)
Material per a paviment de resina
Altres conceptes

P-66
€
€

m

B06NN14C

B9E1VNOU

138,71000
38,06000

Altres conceptes
P-58

P-60

97,27000
24,67000

Altres conceptes
P-56

6

Cap de pedra granítica gris flamejada i serrada mecanicament per a gual 40-42 de 42
Altres conceptes

Altres conceptes
P-55

Pàg.:

5

Altres conceptes
P-54
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Pàg.:

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

B9E13200

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

6,18120

€

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,32023

€

B0111000

m3

Aigua

0,00116
26,78741

€
€

40,99

€

Altres conceptes

€
€

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

B0111000

m3

Aigua

0,01160

€

B9E1V000

m2

Panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4 cm, per a pas de vianants

12,53580

€

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
Altres conceptes

0,30990
28,13270

€
€

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
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P-68

P-69

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

B0111000

m3

Aigua

B9F15100

m2

B0512401

t

F9F5V001

m2

Pàg.:

€

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior

14,25960

€

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
Altres conceptes

0,32023
28,56901

€
€

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

43,78

€

B9FAV001

m2

Paviment peces prefabricades de formigó, dimensions 30x30x5 cm (tipus Torho o equi

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0111000

m3

Aigua

P-71

F9F5V020

m2

P-73

P-74

P-75

€

0,32023

€

0,00116
20,88361

€
€

47,44

€

€

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
Altres conceptes

4,13200
22,83300

€
€

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

45,91

€

Paviment de peces prefabricades de formigó, dimensions 60x40x7 cm, tipus Breinco,
Altres conceptes

21,05250
24,85750

€
€

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

67,22

€

m2

m2

Paviment de peces prefabricades de formigó, dimensions 100x40x7 cm, tipus Breinco,

47,77500

€

B0312500

t

Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm
Altres conceptes

0,00000
19,44500

€
€

Altres conceptes

2.165,91
2.165,91000

€
€

1,52

€

1,52000

€

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

54,16

€

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus AC 32 base 50/70
Altres conceptes

33,67000
20,49000

€
€

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

58,19

€

F9HW500

F9H1V100

dia

t

F9H1V120

Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent que per
necessitats administratives es faci en treballs nocturns, dissabtes o festius
Altres conceptes

t

t

t

Equip d'estesa de mescla bituminosa

P-80

P-81

P-82

B9FAV100

F9HV601

F9H1V130

t

B9H1V130

P-79

20,47500

F9F5V100

P-77

t

F9H3V190

t

t

B9H3V190

Paviment peces prefabricades de formigó, dimensions 50x50x7 cm (tipus Torho o equi

B9H1V100

P-76

22,57500

m2

m2

B9H1V120

P-78

B9FAV020

B9FAVV10

P-72

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

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

€

0,00116

Altres conceptes
P-70

43,15

7

F9HYV030

t

t

37,54000
20,65000

€
€

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

59,76

€

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70
Altres conceptes

39,05000
20,71000

€
€

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

71,44

€

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 8A PMB 45/
Altres conceptes

50,28000
21,16000

€
€

Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt
d'obres amb baix rendiment de mateiral col·locat

17,67

€

Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conj
Altres conceptes

16,99000
0,68000

€
€

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

947,50

€

B9HYV200

u

Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'as
Altres conceptes

911,06000
36,44000

€
€

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

4,90

€

F9HZW300

t

B9H1W300

t

Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent situada a l'
Altres conceptes

4,71000
0,19000

€
€

F9HZW600

dia

Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessitats
administratives es faci en treballs nocturns, dissabtes o festius

625,00

€

Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessita
Altres conceptes

600,96000
24,04000

€
€

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

0,41

€

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència ti
Altres conceptes

0,31000
0,10000

€
€

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

0,69

€

Emulsió bituminosa catiònica termoadherent amb un 60% de betum asflàtic modificat
Altres conceptes

0,62000
0,07000

€
€

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

245,65

€

F9J1V015

dia

m2

F9J1V025

kg

m2

B055U120

P-85

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70
Altres conceptes

t

B0552100

P-84

8

B9H1W030

B9H1W600

P-83

Pàg.:

F9V10001

kg

u

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018
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Pàg.:

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.
Sense descomposició
P-86

P-87

P-88

P-89

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.

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

BRZZ0001

u

Peça de llambordes prefabricades de formigó, articulades mitjançant armat, de dimens

B071B700

kg

Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resin
Altres conceptes

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

B9H1V130

t

Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70

B0552100

kg

202,08

€

7,93800
60,66000

€

4,65000
128,83200

€
€

50,35

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència ti
Altres conceptes

0,31000
42,23000

€
€

Reparació puntual de paviment de color, mitjançant equip de reparacions programades, fins
a 10 cm de gruix, de paviment asfàltic de color, inclòs requadrat

69,99

€

24,81400

€

B0552100

kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència ti
Altres conceptes

0,46500
44,71100

€
€

2,46
2,46000

€
€

Subministrament i col·locació de barana model ´´Barcelona: Tipus II´´, segons fitxes
d'elements urbans.Tot inclós, completament muntada i acabada.

132,99

€

Subministrament de barana model Barcelona:Tipus II segons fitxes d'elements urbans
Altres conceptes

110,25000
22,74000

€
€

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

3,61

€

Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
Altres conceptes

1,40400
2,20600

€
€

Pre-marcatge

0,08
0,08000

€
€

m

FBAUV15

FBA1UV00

m

u
kg

m

Altres conceptes

Altres conceptes
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)
kg

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
Altres conceptes

P-97

FBA1UVA6

m

BBA5U100

P-98

Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb co

FB15A181

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)
kg

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials

FBA1UVA8

m

BBA5U100

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)
kg

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
Altres conceptes

P-99

FBA1UVD1

m

BBA5U300

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)
kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials
Altres conceptes

P-100

FBA1UVD2

m

BBA5U300

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)
kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials
Altres conceptes

P-101

FBA1UVD4

m

BBA5U300

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)
kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials
Altres conceptes

P-102

FBA1UVD5

m

BBA5U300

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)
kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials
Altres conceptes

P-93

FBA1UVA1

BBA5U100

m

kg

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)
Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
Altres conceptes

P-94

FBA1UVA2
BBA5U100

m
kg

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)
Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
Altres conceptes

0,27

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)

10

0,32400
0,18600

€
€

0,22

€

0,10800
0,11200

€
€

0,27

€

0,16200
0,10800

€
€

0,44

€

0,32400
0,11600

€
€

0,75

€

0,27200
0,47800

€
€

0,85

€

0,40800
0,44200

€
€

1,05

€

0,81600
0,23400

€
€

0,70

€

0,27200
0,42800

€
€

0,80

€

0,40800
0,39200

€
€

1,00

€

€
P-103

0,10800
0,16200
0,33

€
€

FBA1UVD6

m

BBA5U300

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)
kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials
Altres conceptes

€
P-104

0,16200
0,16800

€
€

0,51

€

FBA1UVD8

BBA5U300
P-95

Pàg.:

€

€

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials

Altres conceptes

t

m

kg

BBA5U100
€

B9H3V250

BBA5U105

P-92

245,65000

m2

BB15A181

P-91

BBA5U100
€

F9WHU070

F9Z1V010

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

(amidament: m realment pintat)

7,81000

Altres conceptes
P-90

9

m

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)
kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials

0,81600

€

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
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Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-105

P-106

FBA1UVZ1

u

11

Altres conceptes

0,18400

€

BBA5U300

kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials

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

1,10

€

BBA1UU02

kg

Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos

u

Coeficient de majoració del preu PEM de metre lineal de pintura acrílica per utilització
Altres conceptes

1,06000
0,04000

€
€

FBA2NOU1

m2

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)

8,50

€

BBA1UU02

kg
kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials

2,72000

Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos
Altres conceptes

P-107

FBA2NOU2

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)

8,50

€

kg

Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos

0,52800
5,25200

€
€

3,84

€

BBA1UU02

kg

Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos

0,21120

€

BBA5U300

kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials

1,87000
1,75880

€
€

8,45

€

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)

BBA5U300

kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials

BBA1UU02

kg

Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos

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)

BBA5U300

kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials

BBA1UU02

kg

Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos
Altres conceptes

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)
(amidament: m realment pintat)

BBA5U300

kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials

BBA1UU02

kg

Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos
Altres conceptes

P-113

P-114

BBA1UU02

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)

m

FBA3UV10

m2
kg

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)
Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
Altres conceptes

€

m

FBA2UVD8

BBA5U100

2,72000

Altres conceptes
P-110

€
€

Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials

Altres conceptes
P-109

0,52800
5,25200

kg

FBA2UVD1

P-112

€

BBA5U300

Altres conceptes
P-108

Altres conceptes

BBA8UVZ1

BBA5U300

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

FBA3UV30

u

BBA5U100

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
kg

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
Altres conceptes

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

BBA1UU02

kg

Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos

BBA5U100

kg

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
Altres conceptes

P-116

FBA3UV50

u

BBA5U100

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
kg

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
Altres conceptes

P-117

4,76000

€

0,52800
3,16200

€
€

4,34

€

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)

BBA5U300

kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials

BBA1UU02

kg

Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos
Altres conceptes

P-118

1,08800

€

0,21120
3,04080

€
€

FBA3UX11

m2

BBA5U300

kg

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)
Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials
Altres conceptes

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)

8,40

Pàg.:

12

2,72000

€

0,52800
5,15200

€
€

3,24

€

0,68000

€

0,13200
2,42800

€
€

4,45

€

1,35000
3,10000

€
€

3,85

€

0,48750
3,36250

€
€

13,19

€

0,70224

€

1,79550
10,69226

€
€

8,24

€

0,40500
7,83500

€
€

8,35

€

4,76000

€

0,52800
3,06200

€
€

5,28

€

2,72000
2,56000

€
€

5,05

€

€
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.
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BBA5U300

kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials

BBA1UU02

kg

Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos
Altres conceptes

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.

BBA5U300

kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials

BBA1UU02

kg

Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos
Altres conceptes

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.

BBA1UU02

kg

Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos

BBA5U300

kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials
Altres conceptes

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.

BBA5U300

kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials

BBA1UU02

kg

Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos
Altres conceptes

P-123

FBA3UX50

u

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

BBA5U300

kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials

BBA1UU02

kg

Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos
Altres conceptes

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.

BBA1UU02

kg

Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos

BBA5U300

kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials
Altres conceptes

P-125

FBABUE85

BBA5U100

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
kg

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
Altres conceptes

Pàg.:
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0,98260

€

P-126

0,19008
3,87732

€
€

3,62

FBABUV11

u

BBA5U100

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
kg

14

6,70

€

1,70100
4,99900

€
€

8,41

€

3,11250
5,29750

€
€

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

54,95

€

Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
Altres conceptes

10,30320
44,64680

€
€

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

2,75

€

Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
Altres conceptes

1,40130
1,34870

€
€

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

16,49

€

0,97200
15,51800

€
€

2,75

€

0,33750
2,41250

€
€

2,97

€

0,36600
2,60400

€
€

78,00

€

Altres conceptes

9,00000
69,00000

€
€

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
Altres conceptes

€
P-127

1,13390

€

0,22880
2,25730

€
€

5,83

€

FBABUV12

u

BBA5U100

0,45760

€

2,26610
3,10630

€
€

8,04

€

€

0,68640
3,95360

€
€

9,89

€

P-128

P-129

FBABUV13

u

FBABUV15

kg

u

BBA5U105

P-130

FBABUV16

kg

u

€

0,15840
8,91560

€
€

4,75

€

kg

P-131

FBABUV17

u

BBA5U100

€

1,28520
3,21488

€
€

76,94

€

€
€

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
kg

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
Altres conceptes

FBABUV18

u

BBA5U100

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
kg

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
Altres conceptes

P-133

FBABUV1B

u

BBA5U100

0,24992

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
Altres conceptes

P-132
0,81600

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
Altres conceptes

BBA5U100
3,40000

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
kg

BBA5U105

7,76250
69,17750

Pàg.:

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
kg

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials

P-134

FBAYUV01

u

Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb quatre perns d'ancoratge
Altres conceptes

17,30
17,30000

€
€

P-135

FBAYUV02

u

Col·locació de separador de carril BICI model BCN2 amb tres perns d'ancoratge
Altres conceptes

12,98
12,98000

€
€

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
Altres conceptes

13,88

€

13,88000

€

30,33

€

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
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(tacs químics, volanderes,...).
BBAZUX40

P-138

FBAZUX41

u

u

BBAZUX41

P-139

FBAZVX52

u

u

BBAAVX52

P-140

FBB1UVA0

u

u

BBB1UVA0

P-141

FBB1UVB0

u

u

BBB1UVB0

P-142

FBB1UVB5

u

u

BBB1UVB5

P-143

FBB1UVC0

u

u

BBB1UVB0

P-144

FBB1UVD0

u

u

BBB1UVD0

P-145

FBB1UVZ0

u

u

BBB1UVZ0

P-146

FBB1UVZ1

u

u

BBB1UVZ1

P-147

FBB2UV11
BBB2UV11

u

u

Peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1 per a la segregació de carrils bici, amb el
Altres conceptes

29,16000
1,17000

€
€

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,...).

35,21

€

Peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 per a la segregació de carrils bici, amb
Altres conceptes

33,86000
1,35000

€
€

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

46,80

€

Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorp
Altres conceptes

45,00000
1,80000

€
€

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

25,14

€

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P triangular de 700 mm de c
Altres conceptes

24,17000
0,97000

€
€

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

29,67

€

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de prohibició i oblig
Altres conceptes

28,53000
1,14000

€
€

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

29,67

€

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de prohibició i oblig
Altres conceptes

28,53000
1,14000

€
€

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

29,67

€

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc de prohibició i oblig
Altres conceptes

28,53000
1,14000

€
€

Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de 1100x700 mm de zona de
càrrega/descàrrega amb horari controlat mitjançant disc

76,93

€

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de 1100x700 mm de zona de càrrega/desc
Altres conceptes

73,97000
2,96000

€
€

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

8,00

€

Increment de preu per senyal tipus R, S i P de 600 mm de diàmetre, o de 600 x 600 m
Altres conceptes

7,69000
0,31000

€
€

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

16,00

€

Increment de preu per senyal tipus R i S de 900 mm de diàmetre o 900 x 900 mm de c
Altres conceptes

15,38000
0,62000

€
€

47,96

€

Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de 900x600 mm
u

Senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus S de 900x600 mm

P-148

FBB2UVA1

u

u

BBB2UVA1

P-150

€

u

BBB2UVA0

P-149

46,12000

FBB2UVA0

FBB2UVA3

u

u

BBB2UVA3

P-151

FBB2UVB0

u

u

BBB2UVB0

P-152

FBB2UVB1

u

u

BBB2UVB1

P-153

FBB2VVA0

u

u

BBB2VVA0

P-154

FBB3UVA2

u

u

BBB3UVA2

P-155

FBB3UVA3

u

u

BBB3UVA3

P-156

FBB3UVA4

u

u

BBB3UVA4

P-157

FBB3UVA6

u

u

BBB3UVA6

P-158

FBB3UVA7

u

u

Pàg.:

16

Altres conceptes

1,84000

€

Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S de
600x600 mm. Nivell de reflectància E.G. Nivell I

29,79

€

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S de 600x600 mm
Altres conceptes

28,64000
1,15000

€
€

Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S de
900x600 mm. Nivell de reflectància E.G. Nivell I

52,76

€

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S de 900x600 mm
Altres conceptes

50,73000
2,03000

€
€

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

76,93

€

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S de 900x900 mm per a c
Altres conceptes

73,97000
2,96000

€
€

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

113,20

€

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril BUS-TAXI tipus B-3a, B-3b seg
Altres conceptes

108,85000
4,35000

€
€

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

121,66

€

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril BUS Multiús tipus B-4a, B-4b s
Altres conceptes

116,98000
4,68000

€
€

Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S de
400x400 mm. Nivell de reflectància E.G. Nivell I

28,08

€

Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S de 400x400 mm
Altres conceptes

27,00000
1,08000

€
€

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 120 mm d'alçària i
600 mm d'amplària

22,73

€

Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 120 mm d'alçària i 600 mm d'a
Altres conceptes

21,86000
0,87000

€
€

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i
300 mm d'amplària

27,23

€

Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 300 mm d'a
Altres conceptes

26,18000
1,05000

€
€

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i
450 mm d'amplària

28,80

€

Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'a
Altres conceptes

27,69000
1,11000

€
€

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 250 mm d'alçària i
500 mm d'amplària

31,22

€

Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 250 mm d'alçària i 500 mm d'a
Altres conceptes

30,02000
1,20000

€
€

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 300 mm d'alçària i
450 mm d'amplària

30,01

€

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018
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BBB3UVA7

P-159

FBB3UVB1

u

u

BBB3UVB1

P-160

FBB3UVC0

u

u

BBB3UVC0

P-161

FBBWUV40

u

u

BBBWUV40

P-162

FBBYUV10

u

u
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Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 300 mm d'alçària i 450 mm d'a
Altres conceptes

28,86000
1,15000

€
€

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i
500 mm d'amplària

29,96

€

Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'alçària i 500 mm d'a
Altres conceptes

28,81000
1,15000

€
€

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm
d'amplària i 600 mm de llargària

31,22

€

Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix) de 200 mm d'amplària i 600 mm de
Altres conceptes

30,02000
1,20000

€
€

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb texte divers col·locat en
plaques de senyalització excepcional

1,65

€

Adhesiu plastificat de 50x10 cm amb texte divers col·locat en plaques de senyalització
Altres conceptes

1,00000
0,65000

€
€

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries
Altres conceptes

3,30
3,30000

€
€

FBBYUV20

m2

Muntatge de cartells en plafons d'alumini extrussionat o lamel·les d'acer galvanitzat
Altres conceptes

4,62
4,62000

€
€

P-164

FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització excepcional, inclòs fleix i material
de col·locació

6,59

€

Part propocinal de fleix i material de col·locació per a plaques de senyalització excepci
Altres conceptes

4,50000
2,09000

€
€

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

15,38

€

P-165

P-166

FBBYUV60

u

u

Aigua

0,01067

€

B071B700

kg

Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resin

3,48750

€

B2RA63G0

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densit

0,68972

€

B9E13200

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

0,96960

€

B0710180

t

Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) seg
Altres conceptes

0,40467
9,81784

€
€

13,42

€

Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats la
Altres conceptes

12,90590
0,51410

€
€

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols
per a subjectar la senyal

10,57

€

Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats la
Altres conceptes

10,16720
0,40280

€
€

Mènsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de semàfors o similars, amb
cargols per a subjectar la senyal

14,74

€

m

B44ZF036

P-167

FBBZUV30

kg

m

B44ZF036

P-168

FBBZUV41
B44ZF036

kg

u
kg

Pal d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm amb cargols per a subjectar la senyal

Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats la

FBBZUV62

u

BBBZUV61

P-170

P-171

P-172

P-173

FBC1UV21

u

€

0,56320

€

6,37

€

0,34000
6,03000

€
€

28,82

€

Altres conceptes

27,71000
1,11000

€
€

FBCYUV20

Altres conceptes

9,23
9,23000

€
€

FBFYUV31

123,10

€

P-175

P-176

P-177

Fleix d'acer inoxidable per a subjectar la senyal al fanal d'enllumenat públic o similar
Altres conceptes
Subministrament de fitó de plàstic reflexiu H.I. Nivell II de 75 cm d'alçària, flexible

u

u

Fitó de plàstic reflexiu H.I. Nivell II de 75 cm d'alçària, flexible

Col·locació de fitó de plàstic reflexiu de 75/50 cm d'alçària, fixat al paviment

u

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

B06NN12C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti

8,46863

€

B9E13200

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

2,18160

€

B2RA63G0

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densit

3,15383

€

B44ZF036

kg

Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats la

6,96310

€

B0710180

t

Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) seg
Altres conceptes

0,85851
101,47433

€
€

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

233,85

€

Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m
Altres conceptes

224,86000
8,99000

€
€

12,97

€

Brides d'alumini pintades o anoditzades de 110 a 120 mm amb cargols d'acer inoxidab
Altres conceptes

12,47000
0,50000

€
€

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de senyalització horitzontal
especificats
Altres conceptes

48,07

€

48,07000

€

114,97

€

114,97000

€

175,74

€

FBFZUV10

u

BBFZUV10

P-178
14,17680

18

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa
m

FBFZUV62

u

u

BBFZUV62

m3

FBBZUV23

P-169

P-174

B0111000

Pàg.:

Altres conceptes

BBC2UV21

P-163

BBZBUV90

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

FBZBUV70

FBZBUV80

FD1ZV024

Brides d'alumini pintades o anoditzades de 110 a 120 mm amb cargols d'acer inoxidable
u

h

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
Altres conceptes

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.

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0111000

m3

Aigua

FD7F8575

M

TUB DE PVC DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL A
Altres conceptes

52,45080
106,52920

€
€

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

135,01

€

FD5J529V

u

16,52800

€

0,23200

€

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018
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P-179

P-181

19

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,95036

€

B0111000

m3

Aigua

0,00348

€

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE
Altres conceptes

14,39991
119,65625

€
€

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

176,55

€

Marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un
Altres conceptes

169,76000
6,79000

€
€

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
Sense descomposició

50,39

€

50,39000

€

472,88

€

FD5ZV010

u

BD5ZV010

P-180

Pàg.:

FD7FNOU2

FDDZNOU1

u

m

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

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-185

P-186

FDG5RACA

m

Pàg.:

20

Altres conceptes

72,53850

€

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.

141,44

€

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

BG22TL10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,
Altres conceptes

11,13000
128,95550

€
€

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.

82,89

€

FDG5RAVO m

1,35450

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

1,35450

€

BG22TL10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,

5,56500

€

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

8,82000

€

B9E13200

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

2,42400
64,72650

€
€

88,14

€

Altres conceptes

P-182

P-183

BDDZ6DD0

u

Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tan

112,75000

€

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons
Altres conceptes

29,51000
330,62000

€
€

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

97,27

€

FDDZNOU2

u

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons

14,75500

€

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE
Altres conceptes

3,60000
78,91500

€
€

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.

157,40

€

FDG54578

u

P-187

P-188

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.

B9E13200

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

B06430025

m3

FDG5SEM1

u

2,42400

€

Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

10,40000
75,31600

€
€

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

€

B06430025

m3

Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

B9E13200

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt
Altres conceptes

B06430025

m3

Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

68,25000

€

B9E13200

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

2,42400
86,72600

€
€

94,23

€

Altres conceptes
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.

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

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,

7,32900

€

B9E13200

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

2,42400

€

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

10,58400

€

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

1,35450

€

P-190

9,75000

€

2,42400
44,55600

€
€

86,86

€

B0F1K2A1

u

Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma

9,11915

€

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,33056

€

B0111000

m3

Aigua

0,00116
77,40913

€
€

130,59

€

Altres conceptes

BG22TP10

€

FDK282G9

B0F1K2A1

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
u

Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma

13,77548

€

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018
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B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0111000

m3

Aigua
Altres conceptes

Pàg.:
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0,43386

€

P-195

0,00232
116,37834

€
€

FG380907

m

Pàg.:

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

BGY38000

u

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

P-192

P-193

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

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons

BDKZH9C0

u

FDKZHJB4

u

62,42

€

1,31580
9,12420

€
€

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.

680,85

€

Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3
Altres conceptes

42,94000
637,91000

€
€

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.
Altres conceptes

563,23

€

563,23000

€

614,67

€

614,67000

€

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

586,48

€

Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, llarg
Altres conceptes

535,00000
51,48000

€
€

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

854,00

€

Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, llargà
Altres conceptes

790,00000
64,00000

€
€

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

768,49

€

BQ116B32ESI U

BANC NEOROMANTICO LIVIANO DE SANTA & COLE DE 1,75M DE LLARGÀRIA. S
Altres conceptes

715,00000
53,49000

€
€

FQ1160002

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.

87,29

€

BQ116B32ESI U

TRACTAMENTS NECESSARIS PER DEIXAR EL BANC EN EL SEU ESTAT ORIGIN
Altres conceptes

60,00000
27,29000

€
€

FQ21BC61

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.

74,81

€

€
P-196

0,10320

€

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p
Altres conceptes

44,79000
17,52680

€
€

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

114,91

€

BDKZHJB0

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p

90,72000

€

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
Altres conceptes

0,32250
23,86750

€
€

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

€

FG1AC030

u

P-194

FG31NOU1

BG31H560

U

m

m

FHM1XX01

u

BGD23220

P-197

P-198

P-199

FHM1XX02

FHM1XX04

FQ11VB11

u

u

u

P-200

FQ11VB21

u

u

BQ115B21

P-201

P-202

Armari per subministrament elèctric i potència a contractar fins a 14,49kW monofàsic a
Altres conceptes

5.330,00000
438,93000

€
€

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

8,77

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVF
Altres conceptes

6,69120
2,07880

P-203
€
€

FQ1160001

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.
Altres conceptes

u

BQ115B11

- 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
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.
BG1AC030

€

0,15000
Altres conceptes

P-191

10,59

22

u

u

u

u

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
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BQ21BC61

P-204

FQ21BNOU

u

u

BQ21BNOU

P-205

FQ441F81

u

u

BQ441F81

P-206

FQ4Y0101

u

u

B0715000

Pàg.:

23

Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suport
Altres conceptes

71,17000
3,64000

€
€

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.

16,39

€

Fixacions mecàniques i part proporcional de material necessari per a la col·locació de
Altres conceptes

15,00000
1,39000

€
€

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

149,03

€

Fitó de color vermell de polimers flexibles recuperables amb dos tires de reflexiu nivell
Altres conceptes

143,30000
5,73000

€
€

28,65

€

1,09350
27,55650

€
€

42,30

€

Col·locació de fitons de polimers
kg

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
Altres conceptes

P-207

P-208

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.
M

TAULÓ DE FUSTA DE PI 20X5 CM I FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, AMB TRACTAM

5,08000

€

B0A11000

KG

FILFERRO ACER

1,80000

€

910032

M2

PLAFÓ RÍGID DE POLIESTIRÈ EXTRUIT D'AÏLLAMENT TÈRMIC TIPUS IV, ESPES
Altres conceptes

8,21000
27,21000

€
€

u

Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes inclòs base de sustentació, demolició,
reposició i ajustat de la vorera, paviment normal

B071U102

dm3

Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges

B0111000

m3

Aigua
Altres conceptes

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

B071U102

dm3

Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges

B0111000

m3

Aigua
Altres conceptes

P-210

P-211

FQT2XXX2

FQTXSIM1

u

u

BQTXSIM1

P-212

FR44222B

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
Altres conceptes

u

u

BR44222B

P-213

30,78

FR44E22C

u

u

BR44E22C

P-214

P-215

BRB5P2A0

FQPYUV13

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

FR612359

u

u

0,00116
20,83132

€
€

46,16

€

9,94752

€

0,00116
36,21132

€
€

1.836,95

€

P-217

P-218

P-219
1.836,95000

€

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.

30.527,57

€

Subministrament de plataforma de parada de BUS amb carril bici de plàstic reciclat pe
Altres conceptes

18.000,00000
12.527,57000

€
€

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

516,04

€

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

91,73

€

Populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm
Altres conceptes

88,20000
3,53000

€
€

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

96,48

€

0,18560

€

B0315600

t

Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm

34,15440

€

BR341110

m3

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel
Altres conceptes

9,77280
52,36720

€
€

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

119,18

€

BR3P2110

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de

56,29824

€

B0111000

m3

Aigua

0,26726
62,61450

€
€

13,32

€

13,32000

€

398,01

€

398,01000

€

750,00

€

750,00000

€

2,82

€

Altres conceptes
P-216

€

€
€

Aigua

€

9,94752

496,19000
19,85000

m3

u

P-220

FRE6XXD0

FRE6XXD1

FRX10001

H6AA2111

m2

u

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.
Altres conceptes
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.
Altres conceptes

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
Sense descomposició

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

B1Z6211A

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150

0,77000

€

B1Z6AF0A

u

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per
Altres conceptes

0,03600
2,01400

€
€

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.

59,81

€

Amortització de barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (2
Altres conceptes

3,54000
56,27000

€
€

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.

3,59

€

HB2C1000

m

BBM2BBA0

P-221

24

Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
Altres conceptes

B0111000

FR61236A

Pàg.:

HBC10001

m

m

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018
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P-222

Pàg.:

25

BBC10001

m

Rotllo de cinta d'adhesiva retirable de color groc de 10 cm d'ample per a senyalització

2,15000

€

BBC10002

m

Manteniment i reposició de la cinta en zones deteriorades durant el periode de desvia
Altres conceptes

0,45000
0,99000

€
€

Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el
desmuntatge inclòs

21,01

€

Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, per
Altres conceptes

9,38000
11,63000

€
€

HBC1MPP1
BBC1MPP2

m
m

Barcelona, març del 2018

Enginyers Autors del Projecte

Sergi Solera Armengol
e3 Solinteg, SL
Tulpan Intermediació, SL

Albert Riera Miserachs
e3 Solinteg, SL
Tulpan Intermediació, SL
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PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

01

LOT_01

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA H2

Titol 3 (1) (1)

01

402N

1

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

6,000

39,54

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

12,000

19,80

3 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

4,800

25,87

4 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,240

3,24

5 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,312

4,81

6 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,312

2,83

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. (P - 203)

74,81

u

1,000

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 (P - 67)

40,99

4,800

196,75

9 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

5,000

43,95

10 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

2,500

120,18

11 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

10,000

29,70

12 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 (P - 91)

3,61

2,000

7,22

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

TOTAL

pa

Titol 3 (1) (1)

1,000

01.01.01.10.01

Obra

01

Capítol

01

LOT_01

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA H2

Titol 3 (1) (1)

02

1410N

4 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 (P - 8)

2

5 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

6 F245U105

m3

7 F2R540H0

m3

8 F2RA71H0

m3

9 F2RA73G0

12,50

2,000

25,00

3,30

4,000

13,20

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,600

8,09

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,780

12,04

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) (P - 33)

9,08

0,780

7,08

m3

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) (P - 34)

21,50

0,780

16,77

10 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 (P - 66)

33,29

9,000

299,61

11 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

70,000

615,30

12 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

15,000

44,55

13 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 (P - 128)

54,95

1,000

54,95

14 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 (P - 167)

10,57

20,000

211,40

15 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 (P - 143)

29,67

2,000

59,34

16 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
(P - 148)

29,79

2,000

59,58

17 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

18 FBB2UV11

u

Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus
S de 900x600 mm (P - 147)

47,96

1,000

47,96

19 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
(P - 149)

52,76

1,000

52,76

20 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 (P - 145)

8,00

4,000

32,00

21 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 (P - 146)

16,00

1,000

16,00

22 FBBZUV41

u

Mènsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de
semàfors o similars, amb cargols per a subjectar la senyal (P - 168)

14,74

2,000

29,48

23 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

2,000

12,74

24 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

8,000

26,40

25 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

4,000

192,28

26 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

74,81

8 F9E1V130

13 XPA0IMPA

Pàg.:
12)

1 FBBYUV35

7 FQ21BC61

PRESSUPOST

150,00

718,70

Pressupost FASE V.2 NXB

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

8,000

52,72

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

16,000

26,40

3 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P -

5,39

12,000

64,68
EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST
TOTAL

Titol 3 (1) (1)

Pàg.:

01.01.01.10.02

Obra

01

Capítol

01

LOT_01

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA H2

Titol 3 (1) (1)

03

3632

3

2.537,93

m

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 89)

2,46

8,000

19,68

2 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

37,360

201,37

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. (P - 26)

20,23

u

1,000

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 (P - 8)

12,50

4,000

50,00

5 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

1,868

25,20

6 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

2,428

37,46

7 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

2,428

22,05

8 F2RA73G0

m3

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) (P - 34)

21,50

1,560

33,54

9 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 (P - 66)

33,29

34,000

1.131,86

10 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 (P - 167)

10,57

28,000

295,96

11 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 (P - 67)

40,99

3,360

137,73

12 F21L4JB3

m2

Demolició de paviment de qualsevol tipologia col·locat sobre formigó
inclosa demolició de base de formigó amb martell picador (P - 13)

6,58

25,000

164,50

13 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 (P 37)

81,70

3,750

306,38

14 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. (P 217)

398,01

1,000

398,01

15 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

25,000

164,75

16 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

50,000

82,50

17 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

70,340

618,29

EUR

4

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

5,000

16,50

19 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) (P - 96)

0,22

180,000

39,60

20 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 (P - 130)

16,49

1,000

16,49

21 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 (P - 165)

15,38

7,000

107,66

22 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) (P - 94)

0,33

100,000

33,00

23 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) (P - 97)

0,27

100,000

27,00

24 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 (P - 128)

54,95

1,000

54,95

25 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) (P 95)

0,51

90,000

45,90

26 FBA1UVZ1

u

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 (P - 105)

1,10

470,000

517,00

27 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) (P - 113)

4,45

25,000

111,25

28 FBBZUV41

u

Mènsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de
semàfors o similars, amb cargols per a subjectar la senyal (P - 168)

14,74

5,000

73,70

29 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 (P - 114)

3,85

12,000

46,20

30 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 (P - 127)

8,41

1,000

8,41

31 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

10,000

29,70

32 FBC1UV21

u

Subministrament de fitó de plàstic reflexiu H.I. Nivell II de 75 cm
d'alçària, flexible (P - 170)

28,82

8,000

230,56

33 FBCYUV20

u

Col·locació de fitó de plàstic reflexiu de 75/50 cm d'alçària, fixat al
paviment (P - 171)

9,23

8,000

73,84

34 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 (P - 143)

29,67

5,000

148,35

35 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
(P - 148)

29,79

3,000

89,37

36 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 (P - 145)

8,00

8,000

64,00

37 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

5,000

144,00

20,23

4 F21B2V70

Pàg.:

18 F21B2V20

Pressupost FASE V.2 NXB

1 F9Z1V010

3 F21X0001

PRESSUPOST

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

5

PRESSUPOST

Pàg.:

6

38 FBB3UVC0

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'amplària i 600 mm de llargària (P - 160)

31,22

4,000

124,88

13 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 (P - 114)

3,85

10,000

38,50

39 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

17,000

56,10

14 FBZBUV70

h

48,07

4,000

192,28

40 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

8,000

384,56

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

15 FBB2UVB0

u

1,000

113,20

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

290,000

23,20

42 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

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 (P - 151)

113,20

41 FBA1UV00

16 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 (P - 165)

15,38

1,000

15,38

17 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 (P - 167)

10,57

4,000

42,28

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.10.03

Obra

01

Capítol

01

LOT_01

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA H2

Titol 3 (1) (1)

04

3633

6.675,73

Pressupost FASE V.2 NXB

1 F9Z1V010

m

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 89)

2,46

40,000

98,40

2 F21L4JB3

m2

Demolició de paviment de qualsevol tipologia col·locat sobre formigó
inclosa demolició de base de formigó amb martell picador (P - 13)

6,58

150,000

987,00

3 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 (P - 66)

33,29

139,680

4.649,95

4 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 (P - 67)

40,99

10,320

423,02

5 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 (P 37)

81,70

22,500

1.838,25

6 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

7,500

101,18

7 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

9,750

150,44

8 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

9,750

88,53

9 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

8,000

70,32

10 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) (P 95)

0,51

35,000

17,85

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) (P - 110)

4,34

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) (P - 111)

8,40

11 FBA2UVD5

12 FBA2UVD6

m

m2

5,000

25,000

21,70

210,00

EUR

18 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

1,000

3,30

19 FQ1160001

u

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 (P - 201)

768,49

1,000

768,49

20 FBA1UVZ1

u

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 (P - 105)

1,10

40,000

44,00

21 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

40,000

3,20

22 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.10.04

Obra

01

Capítol

01

LOT_01

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA H2

Titol 3 (1) (1)

05

3634

10.377,27

Pressupost FASE V.2 NXB

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

2 F245U105

m3

3 F2R540H0

5,39

17,400

93,79

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,870

11,74

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

1,131

17,45

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

1,131

10,27

5 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 (P - 67)

40,99

8,400

344,32

6 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 (P - 66)

33,29

9,000

299,61

7 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

8 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

8,00

2,000

16,00
EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

7

reflectància de E.G. Nivell I a H.I. Nivell II (P - 145)
9 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

10 FBBYUV10

u

11 FBBYUV60

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

01

PARADES

10

LÍNIA H2

Titol 3 (1) (1)

06

3639

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) (P - 33)

9,08

42,268

383,79

14 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 (P - 66)

33,29

20,000

665,80

500,00

15 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 (P - 67)

40,99

17,280

708,31

1.547,05

16 F9312V1J

m3

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 36)

25,79

8,000

206,32

17 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 (P 37)

81,70

7,040

575,17

18 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 (P - 47)

11,86

21,000

249,06

19 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 (P 48)

15,16

21,000

318,36

20 F961V020

m

Subministrament de pedra granítica, corba, deixada de serra i
flamejada, per a vorada, de 20x24 cm (P - 39)

96,26

15,000

1.443,90

21 F961V010

m

Subministrament de pedra granítica, recta, serrada mecanicament i
flamejada, per a vorada, de 20x24 cm (P - 38)

42,91

6,000

257,46

22 F96YV010

m

Col·locació de vorada recta sobre fonaments de formigó (P - 43)

12,83

6,000

76,98

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

10,000

65,90

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

20,000

33,00

3 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 (P - 23)

4,65

1,000

4,65

4 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
(P - 181)

472,88

1,000

47,68

m3

500,00

Titol 3 (1)

4,000

13 F2RA71H0

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

Titol 3

11,92

652,20

8,41

LOT_01

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 (P - 29)

438,61

1,000

Pressupost FASE V.2 NXB

m3

42,268

8,41

01

10 F2225232

32,514

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 (P - 127)

01

34,44

15,43

u

Capítol

12,000

13,49

13 FBABUV12

Obra

2,87

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

84,56

01.01.01.10.05

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 (P - 28)

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

8,000

Titol 3 (1) (1)

m3

m3

10,57

TOTAL

9 F221U112

m3

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm
de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal (P - 167)

1,000

8

12 F2R540H0

m

pa

Pàg.:

11 F245U105

12 FBBZUV30

14 XPA0IMPN

PRESSUPOST

472,88

5 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 (P - 19)

9,57

21,000

200,97

6 F21L4JB3

m2

Demolició de paviment de qualsevol tipologia col·locat sobre formigó
inclosa demolició de base de formigó amb martell picador (P - 13)

6,58

32,000

210,56

7 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 (P 20)

12,53

6,240

78,19

8 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

34,080

183,69

EUR

23 F96YV015

m

Col·locació de vorada corba sobre fonaments de formigó (P - 44)

19,18

15,000

287,70

24 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 (P - 52)

270,99

2,000

541,98

25 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
(P - 56)

280,75

6,000

1.684,50

26 F9HV601

dia

Equip d'estesa de mescla bituminosa (P - 73)

2.165,91

1,000

2.165,91

27 F9H1V100

t

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
(P - 75)

54,16

6,272

339,69

28 F9H1V120

t

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
(P - 76)

58,19

5,488

319,35

29 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%

71,44

2,352

168,03

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

9

de l'assaig Marshall (P - 78)
30 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 (P - 84)

0,69

32,000

22,08

31 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
(P - 83)

0,41

64,000

26,24

32 F9HW500

t

Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en
calent que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns,
dissabtes o festius (P - 74)

1,52

14,112

21,45

33 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) (P - 16)

500,00

1,000

500,00

34 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 (P
- 79)

17,67

14,112

249,36

35 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. (P - 202)

87,29

1,000

87,29

36 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

7,500

65,93

37 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

4,000

192,28

38 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 (P - 15)

1,02

20,000

20,40

39 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

45,000

3,60

40 FBA1UVD6

m

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) (P - 103)

0,80

25,000

20,00

41 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) (P - 96)

0,22

20,000

4,40

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) (P - 106)

8,50

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) (P - 109)

8,45

42 FBA2NOU1

43 FBA2UVD3

m2

m2

0,500

3,750

PRESSUPOST
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 (P - 80)

947,50

1,000

947,50

49 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

8,000

26,40

50 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

51 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 (P - 167)

10,57

8,000

84,56

52 FDG5RAVO

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. (P 186)

82,89

7,000

580,23

53 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. (P - 185)

141,44

1,500

212,16

54 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.
(P - 188)

56,73

2,000

113,46

55 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 (P 189)

86,86

1,000

86,86

56 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 (P - 191)

62,42

1,000

62,42

57 XPA0SMFO

pa

Partida alçada a justificar pels treballs de desplaçament de semàfors.
Inclou treballs de desconnexionat i retirada de columna o bàcul,
implantació de semàfors provisionals, plantilles per fonamentació,
estesa de cable en tubulars, col·locació de columna o bàcul a nou
emplaçament, connexionat, enginyeria de trànsit a la cruïlla (estructura
de fases, repartiment, desfasament, selecció horària, etc.), modificació
d'estructura de fases en regulador semafòric, amb elaboració de la
nova documentació de la intersecció, etc. Tot inclòs per deixar la
instal·lació semafòrica en perfecte funcionament en el nou
emplaçament. (P - 0)

3.000,00

1,000

3.000,00

58 XPA0IMCA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'actuació en calçada
prevista. (P - 0)

1.000,00

1,000

1.000,00

31,69

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 (P - 141)

29,67

4,000

118,68

45 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 (P - 145)

8,00

4,000

32,00

46 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

4,000

115,20

47 F9HZW600

dia

Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent
que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns,
dissabtes o festius (P - 82)

625,00

1,000

625,00

TOTAL
Obra

EUR

10

48 F9HYV200

4,25

44 FBB1UVB0

Pàg.:

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.10.06
01

21.099,28

Pressupost FASE V.2 NXB

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018
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Pàg.:

Capítol

01

LOT_01

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V1

Titol 3 (1) (1)

01

3647

11

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

6,000

39,54

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

12,000

19,80

3 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

4,320

23,28

4 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,216

2,91

5 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,281

4,34

6 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,281

2,55

7 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 (P - 67)

40,99

4,320

177,08

8 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. (P - 86)

202,08

1,000

202,08

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 (P - 141)

29,67

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 (P - 145)

8,00

9 FBB1UVB0

10 FBB1UVZ0

u

u

2,000

2,000

59,34

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

12 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

13 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

10,57

8,000

6,37

4,000

25,48

500,00

1,000

500,00

m

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm
de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal (P - 167)

15 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

16 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.20.01

Obra

01

Capítol

01

LOT_01

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V1

Titol 3 (1) (1)

02

3648

84,56

1.258,52

12

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

5,000

32,95

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

10,000

16,50

3 FBA2NOU1

m2

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) (P - 106)

8,50

55,000

467,50

4 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

9,080

48,94

5 F9Z1V010

m

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 89)

2,46

7,000

17,22

6 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 (P 20)

12,53

6,000

75,18

7 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,934

12,60

8 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

1,214

18,73

9 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

1,214

11,02

10 F961V010

m

Subministrament de pedra granítica, recta, serrada mecanicament i
flamejada, per a vorada, de 20x24 cm (P - 38)

42,91

7,000

300,37

11 F96YV010

m

Col·locació de vorada recta sobre fonaments de formigó (P - 43)

12,83

7,000

89,81

12 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 (P - 66)

33,29

7,000

233,03

13 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 (P - 67)

40,99

4,080

167,24

14 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. (P - 86)

202,08

1,000

202,08

15 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

16 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

17 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

18 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

19 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

20 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 (P - 167)

10,57

8,000

84,56

Pressupost FASE V.2 NXB

EUR

Pàg.:

1 FBBYUV35

16,00

11 FBB3UVA4

14 FBBZUV30

PRESSUPOST

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

21 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

22 FBBZUV41

u

13

6,37

4,000

25,48

Mènsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de
semàfors o similars, amb cargols per a subjectar la senyal (P - 168)

14,74

4,000

58,96

23 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

57,000

501,03

24 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

5,000

14,85

25 FBABUV17

u

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 (P - 131)

2,75

3,000

8,25

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

26 FBZBUV70
27 XPA0IMPN

TOTAL

h
pa

Titol 3 (1) (1)

Obra

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

01

500,00

3.543,90

LOT_01

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V1

03

480,70

Pressupost FASE V.2 NXB

Titol 3
Titol 3 (1) (1)

1,000

01.01.01.20.02
01

Capítol

500,00

10,000

3650

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

5,280

28,46

2 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 (P - 23)

4,65

1,000

4,65

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. (P - 202)

87,29

3 FQ1160002

u

1,000

87,29

4 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,264

3,56

5 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,343

5,29

6 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,343

3,11

7 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 (P - 67)

40,99

5,280

216,43

8 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. (P - 86)

202,08

1,000

202,08

9 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

10 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.:

14

11 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

12 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

13 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

14 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 (P - 167)

10,57

8,000

84,56

15 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

4,000

25,48

16 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.20.03

Obra

01

Capítol

01

LOT_01

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V1

Titol 3 (1) (1)

04

3651

1.337,81

Pressupost FASE V.2 NXB

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

6,000

39,54

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

12,000

19,80

3 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

8,760

47,22

4 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,438

5,91

5 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,569

8,78

6 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,569

5,17

7 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 (P - 67)

40,99

8,760

359,07

8 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. (P - 86)

202,08

1,000

202,08

9 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

10 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

11 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

12 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

13 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,

15,38

2,000

30,76
EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

15

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 (P - 165)
14 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 (P - 167)

10,57

8,000

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

4,000

25,48

16 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

19,940

175,27

17 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 (P - 127)

8,41

2,000

16,82

18 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 (P - 128)

54,95

2,000

109,90

19 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 (P - 130)

16,49

1,000

16,49

20 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

20,000

1,60

21 FBA1UVD6

m

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) (P - 103)

0,80

20,000

16,00

22 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

7,000

336,49

23 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.20.04

2.147,08

Pàg.:

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 (P - 8)

12,50

1,000

12,50

9 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.30.01

Obra

01

Capítol

01

LOT_01

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

30

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

02

2232A

1 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

26,320

231,35

2 FBA2NOU1

m2

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) (P - 106)

8,50

26,320

223,72

3 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) (P - 113)

4,45

80,000

356,00

4 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

10,000

480,70

5 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

01

LOT_01

Titol 3

01

PARADES

Obra

01

Titol 3 (1)

30

LÍNIA V23

Capítol

01

LOT_01

Titol 3 (1) (1)

01

2227A

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

30

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

03

3270AD

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

2 F245U105

m3

3 F2R540H0
4 F2RA71H0

5 F2RA73G0

6 F9E1V020

7 F21B2V20

TOTAL

5,39

17,080

92,06

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,786

10,60

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

1,110

17,13

m3

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) (P - 33)

9,08

1,110

10,08

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) (P - 34)

21,50

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 (P - 66)

33,29

m3

m2

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

0,520

17,080

2,000

Titol 3 (1) (1)

1.441,77

Pressupost FASE V.2 NXB

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

0,480

2,59

2 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,024

0,32

3 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,031

0,48

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,031

0,28

5 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 (P - 66)

33,29

0,480

15,98

6 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

202,08

1,000

202,08

568,59

EUR

01.01.01.30.02

1 F21L4H14

11,18

6,60

878,74

Pressupost FASE V.2 NXB

Obra

1 F21L4H14

16

8 F21B2V70

84,56

15 FBBZUV62

TOTAL

PRESSUPOST

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

17

PRESSUPOST

subministrament i col·locació de la peça per deixar l'escocell
completament acabat. (P - 86)
7 XPA0IMPA

TOTAL

pa

Titol 3 (1) (1)

Obra

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

01.01.01.30.03
01

17 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 (P - 167)

10,57

16,000

169,12

18 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

8,000

50,96

19 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

5,000

14,85

20 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

2,000

96,14

21 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

01

LOT_01

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

30

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

04

3619N

TOTAL
1 F21QUV10

u

Retirada de mòdul de sustentació de bicicletes (P - 22)

24,99

6,000

149,94

2 F9Z1V010

m

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 89)

2,46

14,800

36,41

3 F21N4XN2

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 14)

5,22

7,440

38,84

4 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

4,000

35,16

5 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. (P - 211)

30.527,57

1,000

30.527,57

6 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 (P - 67)

40,99

7,440

304,97

7 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 (P - 209)

46,16

6,000

276,96

8 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 (P - 205)

149,03

6,000

894,18

9 FQ4Y0101

u

Col·locació de fitons de polimers (P - 206)

28,65

6,000

171,90

10 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

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 (P - 140)

25,14

11 FBB1UVA0

u

2,000

50,28

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.30.04

Obra

01

Capítol

01

LOT_01

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

30

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

05

3620N

33.595,40

Pressupost FASE V.2 NXB

1 F21QUV10

u

Retirada de mòdul de sustentació de bicicletes (P - 22)

24,99

7,000

2 F21B2V20

u

3 F9Z1V010

m

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

1,000

3,30

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 89)

2,46

5,600

13,78

4 F21N4XN2

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 14)

5,22

1,920

10,02

5 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 (P - 67)

40,99

1,920

78,70

6 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 (P - 209)

46,16

7,000

323,12

7 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

8 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 (P - 145)

8,00

5,000

40,00

9 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

3,000

86,40

10 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

7,000

23,10

11 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 (P - 165)

15,38

1,000

15,38

10,57

4,000

42,28

6,37

8,000

50,96

500,00

1,000

500,00

12 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 (P - 145)

8,00

4,000

32,00

13 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

14 FBB3UVA3

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 300 mm d'amplària (P - 155)

27,23

2,000

54,46

12 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 (P - 167)

15 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

13 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

16 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

15,38

4,000

61,52

14 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

EUR

18

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 (P - 165)

150,00

371,73

Pàg.:

174,93

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST
TOTAL

Titol 3 (1) (1)

Pàg.:

01.01.01.30.05

Obra

01

Capítol

01

LOT_01

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

30

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

06

3621N

m2

Demolició de paviment de qualsevol tipologia col·locat sobre formigó
inclosa demolició de base de formigó amb martell picador (P - 13)

217,14

2 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

6,600

89,03

3 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

8,580

132,39

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

8,580

77,91

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 (P 37)

81,70

4,950

404,42

6 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 (P - 66)

33,29

30,360

1.010,68

7 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 (P - 67)

40,99

2,640

108,21

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. (P - 86)

202,08

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 (P - 141)

29,67

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 (P - 145)

8,00

28,80

2,000

57,60

8 F9V1PC01

9 FBB1UVB0

10 FBB1UVZ0

u

u

u

1,000

2,000

59,34

16,00

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

12 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

13 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 (P - 165)

15,38

1,000

15,38

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm
de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal (P - 167)

10,57

4,000

6,37

4,000

25,48

854,00

1,000

854,00

m

586,48

2,000

1.172,96

18 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

15 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

16 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 (P - 200)

Titol 3 (1) (1)

42,28

EUR

01.01.01.30.06

Obra

01

Capítol

01

LOT_01

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

30

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

07

3631AD

1 F21L4H14

m2

2 F245U105

m3

3 F2R540H0

m3

4 F2RA71H0

m3

5 F9E1V130

6 XPA0IMPA

4.998,10

Pressupost FASE V.2 NXB

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

3,480

18,76

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,174

2,35

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,226

3,49

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) (P - 33)

9,08

0,226

2,05

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 (P - 67)

40,99

3,480

142,65

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

202,08

11 FBB3UVA4

14 FBBZUV30

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 (P - 199)

TOTAL
2,000

20

u

TOTAL

33,000

Pàg.:

17 FQ11VB11
1.421,31

6,58

m3

PRESSUPOST

Pressupost FASE V.2 NXB

1 F21L4JB3

5 F936V005

19

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.30.07

Obra

01

Capítol

01

LOT_01

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

30

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

08

3638AD

1 F21L4H14

m2

2 F245U105

m3

3 F2R540H0

m3

4 F2RA71H0

m3

5 F9E1V130

6 F9V1PC01

319,30

Pressupost FASE V.2 NXB

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

5,520

29,75

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,276

3,72

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,359

5,54

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) (P - 33)

9,08

0,359

3,26

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 (P - 67)

40,99

5,520

226,26

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

202,08

1,000

202,08

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

21

PRESSUPOST

Pàg.:

22

retirada vegetació i possibles tancaments existents, i el
subministrament i col·locació de la peça per deixar l'escocell
completament acabat. (P - 86)
7 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

8 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

2 F245U105

m3

3 F2R540H0
28,80

9 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

2,000

57,60

10 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

11 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

4,000

25,48

12 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.30.08

Obra

01

Capítol

01

LOT_01

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

40

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

01

2746A

1 F21L4H14

m2

792,23

5,39

4,440

23,93

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,222

2,99

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,289

4,46

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,289

2,62

5 F2RA73G0

m3

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) (P - 34)

21,50

1,040

22,36

6 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 (P - 66)

33,29

4,440

147,81

7 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

4,000

13,20

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 (P - 8)

12,50

2,000

25,00

9 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 (P - 129)

2,75

4,000

11,00

10 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

5,000

14,85

Pressupost FASE V.2 NXB

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

3,000

16,17

2 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,150

2,02

3 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,195

3,01

11 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

2,000

96,14

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,195

1,77

12 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

5 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 (P - 66)

33,29

3,000

99,87

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. (P - 26)

20,23

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

6 F21X0001

7 XPA0IMPA

TOTAL

u

pa

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.40.01

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

01

LOT_01

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

40

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

02

2748A

TOTAL

1,000

1,000

20,23

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.40.02

Obra

01

Capítol

01

LOT_01

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

40

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

03

3559A

514,36

Pressupost FASE V.2 NXB

150,00
1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

9,000

48,51

2 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,450

6,07

3 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,585

9,03

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,585

5,31

5 F2RA73G0

m3

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) (P - 34)

21,50

0,520

11,18

293,07

EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018
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6 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 (P - 66)

33,29

9,000

299,61

7 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. (P - 26)

20,23

1,000

20,23

8 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

9 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 (P - 8)

3,30

2,000

6,60

12,50

1,000

12,50

10 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

2,000

6,60

11 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 (P - 165)

15,38

1,000

15,38

12 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 (P - 167)

10,57

4,000

42,28

13 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

2,000

12,74

14 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

9,300

81,75

15 FBA2NOU1

m2

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) (P - 106)

8,50

1,800

15,30

16 FBA1UVD8

m

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) (P - 104)

1,00

5,000

5,00

17 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

5,000

0,40

18 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 (P - 129)

2,75

5,000

13,75

19 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

3,000

144,21

20 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.40.03

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

01

LOT_01

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

01

C/Cartagena (entre Pare Claret i Mas Casanova)

Titol 3 (1) (1)

01

Carril BUS

1 FBBYUV35
2 FBBWUV40

u
u

906,45

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

40,000
80,000

263,60
132,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.:

24

3 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

83,500

733,97

4 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

460,000

36,80

5 FBA1UVD8

m

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) (P - 104)

1,00

135,000

135,00

6 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) (P - 101)

1,05

165,000

173,25

7 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) (P - 99)

0,75

150,000

112,50

8 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. (P - 120)

3,62

6,000

21,72

9 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. (P - 121)

5,83

6,000

34,98

10 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. (P - 119)

5,05

39,000

196,95

11 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 (P - 129)

2,75

16,000

44,00

12 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 (P - 128)

54,95

2,000

109,90

13 FBB2UVA3

u

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 (P - 150)

76,93

2,000

153,86

14 FBB2UV11

u

Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus
S de 900x600 mm (P - 147)

47,96

3,000

143,88

15 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 (P - 146)

16,00

5,000

80,00

16 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

6,000

19,80

17 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 (P - 165)

15,38

3,000

46,14

18 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 (P - 167)

10,57

12,000

126,84

19 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

6,000

38,22

20 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

8,000

26,40

21 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

12,50

3,000

37,50
EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018
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Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018
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de pal rectangular de 80x40x2 mm i dos braços de 60 cm inclòs
reposició del paviment afectat (P - 8)
22 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

30,000

1.442,10

23 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

Obra

01.01.02.01.01
01
01

LOT_01

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

02

Av. Can Marcet (entre Arq. Moragas i Pg de la V.H)

Titol 3 (1) (1)

01

Carril BUS

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

5,000

32,95

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

10,000

16,50

3 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

46,600

409,61

4 FBA2NOU1

m2

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) (P - 106)

8,50

20,000

170,00

5 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

79,000

6,32

6 FBA1UVD8

m

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) (P - 104)

1,00

34,000

34,00

7 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) (P - 99)

0,75

40,000

30,00

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) (P - 102)

0,70

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) (P - 110)

4,34

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. (P - 120)

3,62

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. (P - 119)

5,05

8 FBA1UVD5

9 FBA2UVD5

10 FBA3UX40

11 FBA3UX30

m

m

u

u

5,000

10,000

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. (P - 124)

4,75

1,000

4,75

13 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 (P - 116)

8,24

1,000

8,24

14 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

15,000

721,05

15 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. (P - 27)

17,82

10,000

178,20

16 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 (P - 139)

46,80

25,000

1.170,00

17 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 (P - 136)

13,88

25,000

347,00

18 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

1,000

3,30

19 FBB2UVA3

u

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 (P - 150)

76,93

1,000

76,93

20 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 (P - 146)

16,00

1,000

16,00

21 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

3,000

9,90

22 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 (P - 165)

15,38

1,000

15,38

23 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 (P - 167)

10,57

4,000

42,28

24 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

3,000

19,11

25 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 (P - 141)

29,67

1,000

29,67

26 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 (P - 145)

8,00

1,000

8,00

27 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

3,50

43,40

6,000

21,72

26

u

TOTAL
6,000

Pàg.:

12 FBA3UX53

4.609,41

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

PRESSUPOST

Titol 3 (1) (1)

01.01.02.02.01

Obra

01

Capítol

01

LOT_01

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

02

Av. Can Marcet (entre Arq. Moragas i Pg de la V.H)

Titol 3 (1) (1)

02

Obra civil gual

3.948,11

Pressupost FASE V.2 NXB

30,30

EUR

1 F9Z1V010

m

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 89)

2,46

5,000

12,30

2 F21PV112

m

Demolició conjunta de vorada de qualsevol tipologia i rigola,
col·locades sobre base de formigó, inclosa base formigó, amb mitjants

9,57

4,000

38,28
EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

27

PRESSUPOST

mecànics o manuals (P - 19)
3 F21L4JB3

m2

Demolició de paviment de qualsevol tipologia col·locat sobre formigó
inclosa demolició de base de formigó amb martell picador (P - 13)

6,58

2,400

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

1,970

26,58

5 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

2,561

39,52

6 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

2,561

23,25

7 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 (P - 45)

88,58

0,240

21,26

8 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 (P - 47)

11,86

4,000

47,44

9 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 (P 48)

15,16

4,000

60,64

10 F981V0A4

u

Capçalera de gual de 60 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm
gruix. Totalment acabat (P - 50)

202,82

2,000

405,64

11 F981V0B4

m

Paviment inclinat de gual de 60 cm inclosa base de formigó HM-20 de
20 cm de gruix. Totalment acabat. (P - 54)

160,59

2,000

321,18

12 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 (P - 66)

33,29

3,000

99,87

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

13 XPA0IMPA

TOTAL

pa

Titol 3 (1) (1)

1,000

01.01.02.02.02

Obra

01

Capítol

01

LOT_01

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

03

Gir Pg.Maragall-Petrarca

Titol 3 (1) (1)

01

Carril BUS

150,00

1.261,75

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

10,000

65,90

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

20,000

33,00

3 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 (P - 23)

4,65

3,000

13,95

4 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

37,100

326,11

5 FBA2NOU1

m2

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) (P - 106)

8,50

3,500

29,75

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

4,34

6 FBA2UVD5

m

7 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 (P - 128)

54,95

1,000

54,95

8 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 (P - 127)

8,41

1,000

8,41

9 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

105,000

8,40

10 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) (P - 99)

0,75

60,000

45,00

11 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) (P - 102)

0,70

15,000

10,50

12 FBA1UVD6

m

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) (P - 103)

0,80

40,000

32,00

13 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

15,000

721,05

14 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

4,000

13,20

15 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 (P - 8)

12,50

2,000

25,00

16 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

17 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
(P - 148)

29,79

2,000

59,58

18 FBB3UVA2

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària (P - 154)

22,73

1,000

22,73

19 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 (P - 145)

8,00

5,000

40,00

20 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

21 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

5,000

16,50

22 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

23 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 (P - 167)

10,57

8,000

84,56

24 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

5,000

31,85

25 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

Pressupost FASE V.2 NXB

1 FBBYUV35

7,000

28

el premarcatge. (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m
realment pintat) (P - 110)

15,79

4 F245U105

Pàg.:

30,38
TOTAL
Obra

EUR

Titol 3 (1) (1)

01.01.02.03.01
01

2.320,52

Pressupost FASE V.2 NXB

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

Capítol

01

LOT_01

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

04

C/Riera Blanca-Munné

Titol 3 (1) (1)

01

Obra civil retall voreres

29

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

20,000

131,80

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

40,000

66,00

3 F9Z1V010

m

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 89)

2,46

250,000

615,00

4 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 (P - 19)

9,57

110,000

1.052,70

5 F21L4JB3

m2

Demolició de paviment de qualsevol tipologia col·locat sobre formigó
inclosa demolició de base de formigó amb martell picador (P - 13)

6,58

400,000

2.632,00

6 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 (P 20)

12,53

18,000

225,54

7 F21PV210

u

Demolició d'escossell format de qualsevol forma o tipus, col·locada
sobre formigó, amb mitjans mecànics o manuals (P - 21)

19,12

3,000

57,36

8 F214U030

m3

Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa càrrega de residus sobre camió
(P - 1)

22,00

4,000

88,00

9 F2225232

m3

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 (P - 29)

11,92

200,000

2.384,00

10 FHM1XX01

u

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. (P - 196)

680,85

4,000

2.723,40

11 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. (P 217)

398,01

3,000

1.194,03

12 F21B3001

m

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió, transport a abocador i cànon d'abocament (P - 3)

16,34

8,000

130,72

13 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

338,650

4.568,39

14 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

440,245

6.792,98

15 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

440,245

3.997,42

16 F961V010

m

Subministrament de pedra granítica, recta, serrada mecanicament i
flamejada, per a vorada, de 20x24 cm (P - 38)

42,91

98,000

4.205,18

17 F961V020

m

Subministrament de pedra granítica, corba, deixada de serra i
flamejada, per a vorada, de 20x24 cm (P - 39)

96,26

12,000

1.155,12

18 F96YV010

m

Col·locació de vorada recta sobre fonaments de formigó (P - 43)

12,83

98,000

1.257,34

19 F96YV015

m

Col·locació de vorada corba sobre fonaments de formigó (P - 44)

19,18

12,000

230,16

20 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 (P - 45)

88,58

8,800

779,50

EUR

PRESSUPOST

Pàg.:

30

21 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 (P - 47)

11,86

110,000

1.304,60

22 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 (P 48)

15,16

110,000

1.667,60

23 F981V0A8

u

Capçalera de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20
cm gruix. Totalment acabat (P - 51)

247,07

2,000

494,14

24 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
(P - 56)

280,75

20,000

5.615,00

25 F9B4N001

m

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 (P - 61)

28,88

12,000

346,56

26 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 (P - 57)

176,77

3,000

530,31

27 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 (P - 66)

33,29

25,000

832,25

28 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 (P - 67)

40,99

2,000

81,98

29 F9312V1J

m3

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 36)

25,79

60,000

1.547,40

30 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 (P 37)

81,70

140,000

11.438,00

31 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 (P - 15)

1,02

660,000

673,20

32 F9H1V120

t

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
(P - 76)

58,19

75,338

4.383,92

33 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
(P - 77)

59,76

62,475

3.733,51

34 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 (P - 84)

0,69

455,000

313,95

35 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
(P - 83)

0,41

510,000

209,10

36 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) (P - 16)

500,00

1,000

500,00

37 F9HW500

t

Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en
calent que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns,
dissabtes o festius (P - 74)

1,52

137,813

209,48

38 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 (P
- 79)

17,67

137,813

2.435,16

EUR
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39 F9HZW600

dia

Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent
que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns,
dissabtes o festius (P - 82)

40 F9HV601

dia

Equip d'estesa de mescla bituminosa (P - 73)

41 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 (P - 219)

42 HBC1MPP1

m

43 F21DQU02

625,00

31

1,000

625,00

2.165,91

1,000

2.165,91

2,82

150,000

423,00

Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i
encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs (P - 222)

21,01

120,000

2.521,20

u

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 (P - 10)

7,80

2,000

15,60

44 FD5J529V

u

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 (P - 178)

135,01

2,000

270,02

45 FD5ZV010

u

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 (P - 179)

176,55

2,000

353,10

46 FD7FNOU2

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 (P - 180)

50,39

2,000

100,78

47 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.
(P - 177)

175,74

1,000

175,74

48 F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 30)

1,36

1,200

1,63

49 F31521B1

m3

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 (P - 35)

73,77

1,800

132,79

50 FB15A181

m

Subministrament i col·locació de barana model ´´Barcelona: Tipus II´´,
segons fitxes d'elements urbans.Tot inclós, completament muntada i
acabada. (P - 90)

132,99

70,000

9.309,30

51 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 (P - 213)

91,73

3,000

275,19

52 FR612359

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 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 (P 214)

96,48

3,000

289,44

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.
(P - 188)

56,73

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. (P 186)

82,89

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

86,86

53 FDG5SEM1

54 FDG5RAVO

55 FDK282C9

u

m

u

1,000

10,000

1,000

56,73

828,90

86,86
EUR
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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 (P 189)
56 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 (P 190)

130,59

5,000

652,95

57 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 (P - 192)

114,91

5,000

574,55

58 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 (P - 191)

62,42

1,000

62,42

59 FHM1XX02

u

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. (P - 197)

563,23

1,000

563,23

60 XPA0TFOR

pa

Partida alçada a justificar per possibles afeccions a xarxes de serveis
existents amb l'obra civil i mecànica necessària. (P - 0)

7.500,00

1,000

7.500,00

61 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

62 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 (P - 8)

63 FBBYUV10

u

64 FBBYUV60

u

65 FBBZUV30

3,30

7,000

23,10

12,50

1,000

12,50

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

13,000

42,90

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 (P - 165)

15,38

4,000

61,52

m

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm
de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal (P - 167)

10,57

16,000

169,12

66 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

13,000

82,81

67 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 (P - 141)

29,67

3,000

89,01

68 FBB2UVA3

u

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 (P - 150)

76,93

1,000

76,93

69 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 (P - 146)

16,00

1,000

16,00

70 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

1,000

28,80

71 FBB3UVA6

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 250 mm d'alçària i 500 mm d'amplària (P - 157)

31,22

1,000

31,22

72 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 (P - 145)

8,00

5,000

40,00

73 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

8,45

20,000

169,00

EUR
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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) (P - 109)
m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

370,000

29,60

75 FBA1UVD6

m

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) (P - 103)

0,80

60,000

48,00

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) (P - 101)

1,05

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) (P - 104)

1,00

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) (P - 102)

0,70

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) (P - 110)

4,34

77 FBA1UVD8

78 FBA1UVD5

79 FBA2UVD5

m

m

m

m

10,000

100,000

200,000

10,000

43,40

75,000

333,75

81 FBC1UV21

u

Subministrament de fitó de plàstic reflexiu H.I. Nivell II de 75 cm
d'alçària, flexible (P - 170)

28,82

10,000

288,20

82 FBCYUV20

u

Col·locació de fitó de plàstic reflexiu de 75/50 cm d'alçària, fixat al
paviment (P - 171)

9,23

10,000

92,30

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 (P - 132)

2,97

20,000

59,40

84 FBABUV17

u

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 (P - 131)

2,75

2,000

5,50

85 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

26,570

233,55

86 FBA2NOU1

m2

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) (P - 106)

8,50

91,320

776,22

88 FBA3UX41

89 FBA3UX30

u

u

48,07

5,000

240,35

91 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 (P - 127)

8,41

1,000

8,41

92 XPA0IMOC

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'actuació d'obra civil
(P - 0)

2.000,00

1,000

2.000,00

93 XPA0IMCA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'actuació en calçada
prevista. (P - 0)

1.000,00

1,000

1.000,00

94 XPA11COM

pa

Partida alçada a justificar per la senyalització, balisament, proteccions
i cartelleria necessària per donar compliment a les indicacions del
COM per executar l'obra (P - 0)

1.000,00

1,000

1.000,00

TOTAL

4,45

u

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

140,00

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) (P - 113)

87 FBA3UX40

h

100,00

m2

u

90 FBZBUV70

10,50

80 FBA3UV10

83 FBABUV18

34

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. (P - 119)

74 FBA1UV00

76 FBA1UVD4

Pàg.:

3,62

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. (P - 121)

5,83

Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component
de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació

5,05

3,000

1,000

25,000

10,86

5,83

126,25
EUR

01.01.02.04.01

Obra

01

Capítol

01

LOT_01

Titol 3

03

PARTIDES ALÇADES

Titol 3 (1)

01

Seguretat i salut

1 XPASLOT1

TOTAL

pa

Titol 3 (1)

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

3.915,80

1,000

01.01.03.01
01

Capítol

01

LOT_01

Titol 3

03

PARTIDES ALÇADES

Titol 3 (1)

02

Imprevistos

1 XPA0LOT1

104.982,17

Pressupost FASE V.2 NXB

Obra

TOTAL

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. (P - 120)

Titol 3 (1) (1)

pa

Titol 3 (1)

3.915,80

3.915,80

Pressupost FASE V.2 NXB

Partida alçada a justificar per possibles imprevistos en parades i/o en
les actuacions de calçada projectades en el LOT1 (P - 0)

15.000,00

1,000

01.01.03.02

Obra

01

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA H2

Titol 3 (1) (1)

01

73AD

15.000,00

15.000,00

Pressupost FASE V.2 NXB

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

2,640

14,23

2 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,132

1,78

3 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,172

2,65

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

35

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,172

1,56

5 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 (P - 66)

33,29

2,640

87,89

6 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. (P - 26)

20,23

2,000

40,46

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. (P - 86)

202,08

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 (P - 141)

29,67

7 F9V1PC01

8 FBB1UVB0

u

u

2,000

2,000

404,16

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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

10 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

11 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

12 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

10,57

8,000

84,56

6,37

4,000

25,48

150,00

1,000

150,00

m

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm
de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal (P - 167)

14 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

15 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.10.01

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA H2

Titol 3 (1) (1)

02

196A

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

989,67

5,39

14,160

76,32

2 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,708

9,55

3 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,920

14,20

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,920

8,35

EUR

Pàg.:

36

5 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 (P - 66)

33,29

14,160

471,39

6 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.10.02

Obra

01

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA H2

Titol 3 (1) (1)

03

3189

729,81

Pressupost FASE V.2 NXB

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

20,400

109,96

2 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

1,020

13,76

3 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

1,326

20,46

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

1,326

12,04

5 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 (P - 66)

33,29

18,360

611,20

6 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 (P - 67)

40,99

2,040

83,62

7 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

8 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

9 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

10 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

11 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

12 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 (P - 167)

10,57

8,000

84,56

13 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

4,000

25,48

14 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

59,34

9 FBB1UVZ0

13 FBBZUV30

PRESSUPOST

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.10.03

Obra

01

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

01

PARADES

1.287,98

Pressupost FASE V.2 NXB

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V1

Titol 3 (1) (1)

01

3646

37

PRESSUPOST

Pàg.:

38

i ancoratges. (P - 202)
18 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 (P - 141)

29,67

4,000

118,68

19 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 (P - 145)

8,00

4,000

32,00

28,80

4,000

115,20

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

5,000

32,95

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

10,000

16,50

20 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

3 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

17,040

91,85

21 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

8,000

26,40

22 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 (P - 165)

15,38

1,000

15,38

23 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 (P - 167)

10,57

4,000

42,28

24 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

8,000

50,96

25 FBBZUV41

u

Mènsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de
semàfors o similars, amb cargols per a subjectar la senyal (P - 168)

14,74

2,000

29,48

26 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

4 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 (P - 23)

4,65

4,000

18,60

5 F21PV002

m

Demolició de vorada de qualsevol tipologia, col·locada sobre formigó,
inclosa base de formió, amb mitjans mecànics o manuals (P - 17)

5,00

38,400

192,00

6 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. (P - 216)

13,32

28,160

375,09

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 (P - 29)

11,92

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
(P - 218)

750,00

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 (P 60)

347,81

3,000

1.043,43

7 F2225232

8 FRX10001

9 F991VN10

m3

u

u

7,040

1,000

83,92

750,00
TOTAL

10 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

10,964

147,90

11 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

14,254

219,94

12 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

14,254

129,43

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 (P 37)

81,70

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 (P - 66)

33,29

13 F936V005

14 F9E1V020

m3

m2

28,160

37,160

2.300,67

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.20.01

Obra

01

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V1

Titol 3 (1) (1)

02

3662

8.450,52

Pressupost FASE V.2 NXB

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

2,000

13,18

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

4,000

6,60

3 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

1,000

8,79

4 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

30,000

2,40

5 FBA1UVD6

m

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) (P - 103)

0,80

30,000

24,00

6 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

2,000

96,14

1.237,06

15 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 (P - 67)

40,99

8,040

329,56

7 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 (P - 19)

9,57

10,000

95,70

16 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. (P - 86)

202,08

1,000

202,08

8 F21L4JB3

m2

Demolició de paviment de qualsevol tipologia col·locat sobre formigó
inclosa demolició de base de formigó amb martell picador (P - 13)

6,58

12,000

78,96

9 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

12,840

69,21

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

87,29

10 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

20,23

1,000

20,23

17 FQ1160002

u

4,000

349,16

EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

39

s'escau, tot segons indicacions de la DF i prescripcions de Parcs i
Jardins. (P - 26)
11 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 (P - 8)

TOTAL
12,50

1,000

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

1,000

3,30

13 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

10,964

147,90

14 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

14,254

219,94

15 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

14,254

129,43

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) (P - 34)

21,50

Subministrament de pedra granítica, recta, serrada mecanicament i
flamejada, per a vorada, de 20x24 cm (P - 38)

42,91

10,000

429,10

17 F961V010

m3

m

0,520

Titol 3 (1) (1)

Pàg.:

01.02.01.20.02

40

3.894,43

12,50

12 F21B2V20

16 F2RA73G0

PRESSUPOST

11,18

Obra

01

Capítol

02

Pressupost FASE V.2 NXB
LOT_02

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

30

LÍNIA V19

Titol 3 (1) (1)

01

942A

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

12,600

67,91

2 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,630

8,50

3 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,819

12,64

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,819

7,44

18 F96YV010

m

Col·locació de vorada recta sobre fonaments de formigó (P - 43)

12,83

10,000

128,30

19 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 (P 37)

81,70

2,400

196,08

5 F2RA73G0

m3

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) (P - 34)

21,50

0,520

11,18

20 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 (P - 47)

11,86

10,000

118,60

6 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 (P - 66)

33,29

12,600

419,45

21 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 (P 48)

15,16

10,000

151,60

7 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

4,000

13,20

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 (P - 8)

12,50

1,000

12,50

9 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 (P - 129)

2,75

2,000

5,50

10 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

1,000

48,07

11 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

22 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 (P - 66)

33,29

21,000

699,09

23 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 (P - 67)

40,99

3,840

157,40

24 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. (P - 86)

202,08

1,000

202,08

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 (P - 141)

29,67

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 (P - 145)

8,00

28,80

25 FBB1UVB0

26 FBB1UVZ0

u

u

27 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

TOTAL
4,000

4,000

4,000

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.30.01

756,39

118,68

32,00

115,20

28 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

8,000

26,40

29 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

8,000

50,96

30 FBBZUV41

u

Mènsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de
semàfors o similars, amb cargols per a subjectar la senyal (P - 168)

14,74

2,000

29,48

31 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

EUR

Obra

01

Capítol

02

Pressupost FASE V.2 NXB
LOT_02

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

30

LÍNIA V19

Titol 3 (1) (1)

02

1104AD

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

2 F245U105

m3

3 F2R540H0
4 F2RA71H0

5,39

4,800

25,87

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,240

3,24

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,312

4,81

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,

9,08

0,312

2,83
EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

41

amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 33)
5 F9E1V130

6 FBB1UVB0

m2

u

TOTAL

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 (P - 67)

40,99

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 (P - 141)

29,67

4,800

2,000

59,34

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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

8 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

9 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

10 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 (P - 165)

15,38

1,000

15,38

10,57

4,000

42,28

6,37

4,000

25,48

150,00

1,000

150,00

m

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm
de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal (P - 167)

12 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

13 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.30.02

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

30

LÍNIA V19

Titol 3 (1) (1)

03

1300A

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

2 F245U105

m3

3 F2R540H0
4 F2RA71H0

Titol 3 (1) (1)

Pàg.:

01.02.01.30.03

42

832,63

196,75

7 FBB1UVZ0

11 FBBZUV30

PRESSUPOST

612,78

5,39

15,000

80,85

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,750

10,12

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,975

15,04

m3

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) (P - 33)

9,08

0,975

8,85

5 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 (P - 66)

33,29

15,000

499,35

6 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 (P - 129)

2,75

2,000

5,50

7 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

5,000

14,85

8 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

1,000

48,07

9 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00
EUR

Obra

01

Capítol

02

Pressupost FASE V.2 NXB
LOT_02

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

30

LÍNIA V19

Titol 3 (1) (1)

04

1509A

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

1,920

10,35

2 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,096

1,30

3 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,125

1,93

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,125

1,14

5 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 (P - 66)

33,29

1,920

63,92

6 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.30.04

Obra

01

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

30

LÍNIA V19

Titol 3 (1) (1)

05

1509N

228,64

Pressupost FASE V.2 NXB

1 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

4,000

6,60

2 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

2,000

13,18

3 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 (P - 23)

4,65

2,000

9,30

4 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. (P - 202)

87,29

2,000

174,58

5 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

13,800

74,38

6 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,690

9,31

7 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,897

13,84

8 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,897

8,14

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

43

9 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 (P - 66)

33,29

10,920

363,53

10 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 (P - 67)

40,99

2,880

118,05

PRESSUPOST

Pàg.:

44

8 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

2,000

17,58

9 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

6,000

19,80

10 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

11 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 (P - 165)

15,38

1,000

15,38

12 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 (P - 167)

10,57

4,000

42,28
25,48

11 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

12 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

13 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60
13 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

4,000

14 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

14 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

30,000

2,40

15 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 (P - 165)

15,38

1,000

15,38

15 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) (P - 99)

0,75

30,000

22,50

16 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

2,000

96,14

10,57

4,000

17 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

6,37

4,000

25,48

500,00

1,000

500,00

16 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 (P - 167)

17 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

18 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

Obra

01

LOT_02

Titol 3

01

PARADES

Pressupost FASE V.2 NXB

Titol 3 (1)

30

LÍNIA V19

Titol 3 (1) (1)

07

3235A

LOT_02

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

30

LÍNIA V19

Titol 3 (1) (1)

06

2893A

1.520,19

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

13,200

71,15

2 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. (P - 26)

20,23

1,000

20,23

3 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

4,710

63,54

4 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

6,123

94,48

5 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

6,123

55,60

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) (P - 34)

21,50

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 (P - 66)

33,29

7 F9E1V020

m2

01.02.01.30.06

02

02

m3

Titol 3 (1) (1)

Capítol

Capítol

6 F2RA73G0

TOTAL
Obra

01.02.01.30.05
01

42,28

13,200

22,36

439,43

EUR

Pressupost FASE V.2 NXB

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

9,000

48,51

2 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 (P - 70)

47,44

9,000

426,96

3 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,450

6,07

4 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,585

9,03

5 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,585

5,31

6 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

TOTAL
1,040

1.171,55

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.30.07

Obra

01

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

30

LÍNIA V19

Titol 3 (1) (1)

08

3452A

995,88

Pressupost FASE V.2 NXB

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

45

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

5,760

31,05

2 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. (P - 26)

20,23

2,000

40,46

PRESSUPOST

Pàg.:

9 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

10 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

11 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

12 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

8,000

50,96

13 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.30.09

3 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,288

3,89

4 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,374

5,77

Obra

01

Capítol

02

LOT_02

3,40

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

30

LÍNIA V19

Titol 3 (1) (1)

10

3637

5 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,374

6 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 (P - 66)

33,29

5,760

191,75

7 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.30.08

426,32

46

1.604,05

Pressupost FASE V.2 NXB

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

4,800

25,87

2 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 (P 20)

12,53

0,600

7,52

Obra

01

Capítol

02

Pressupost FASE V.2 NXB
LOT_02

3 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,540

7,28

Titol 3

01

PARADES

4 F2R540H0

m3

0,702

10,83

30

LÍNIA V19

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

Titol 3 (1)
Titol 3 (1) (1)

09

3636

5 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,702

6,37

5,39

11,760

63,39

6 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 (P - 66)

33,29

1,000

33,29

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,588

7,93

7 F9E1V130

m2

40,99

4,800

196,75

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,764

11,79

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 (P - 67)

m3

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) (P - 33)

9,08

0,764

6,94

8 F981V0A4

u

Capçalera de gual de 60 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm
gruix. Totalment acabat (P - 50)

202,82

1,000

202,82

9 F96YV010

m

Col·locació de vorada recta sobre fonaments de formigó (P - 43)

12,83

2,000

25,66

10 F961V010

m

2,000

85,82

33,29

Subministrament de pedra granítica, recta, serrada mecanicament i
flamejada, per a vorada, de 20x24 cm (P - 38)

42,91

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 (P - 66)

11 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. (P - 86)

202,08

2,000

404,16

12 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

13 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

14 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

2 F245U105

m3

3 F2R540H0
4 F2RA71H0

5 F9E1V020

m2

9,000

299,61

6 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 (P - 67)

40,99

2,760

113,13

7 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. (P - 86)

202,08

2,000

404,16

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 (P - 141)

29,67

8 FBB1UVB0

u

2,000

59,34

EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST
15 FBBYUV10

u

Pàg.:
Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

47
13,20

16 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

4,000

25,48

17 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

38,100

334,90

18 FBA2NOU2

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) (P - 107)

8,50

38,100

323,85

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. (P - 120)

3,62

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. (P - 121)

5,83

19 FBA3UX40

20 FBA3UX41

u

u

2,000

4,000

7,24

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

67,000

5,36

22 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) (P - 99)

0,75

60,000

45,00

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) (P - 100)

0,85

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

24 FBZBUV70
25 XPA0IMPN

TOTAL

m

h
pa

Titol 3 (1) (1)

01

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

40

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

01

3215A

m2

10,000
1,000

01.02.01.30.10

Obra

1 F21L4H14

7,000

480,70
500,00

2.904,31

Titol 3 (1) (1)

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

9,000

48,51

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,450

6,07

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,585

9,03

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,585

5,31

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 (P - 66)

33,29

9,000

299,61

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

01.02.01.40.01
01

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

40

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

02

3216A

48
150,00

518,53

Pressupost FASE V.2 NXB

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

2 F245U105

m3

3 F2R540H0

5,39

5,880

31,69

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,294

3,97

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,382

5,89

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,382

3,47

5 F2RA73G0

m3

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) (P - 34)

21,50

0,520

11,18

6 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 (P - 66)

33,29

5,880

195,75

7 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

4,000

13,20

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 (P - 8)

12,50

1,000

12,50

9 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 (P - 129)

2,75

4,000

11,00

10 FBB2UV11

u

Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus
S de 900x600 mm (P - 147)

47,96

1,000

47,96

11 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 (P - 146)

16,00

1,000

16,00

12 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

1,000

6,37

13 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

1,000

3,30

14 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

15,000

1,20

15 FBA1UVD6

m

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) (P - 103)

0,80

15,000

12,00

16 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

1,000

48,07

17 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

TOTAL
Obra

EUR

Pàg.:

Obra

Pressupost FASE V.2 NXB

3 F2R540H0

m2

TOTAL

pa

5,95

2 F245U105

5 F9E1V020

6 XPA0IMPA

23,32

21 FBA1UV00

23 FBA1UVD2

PRESSUPOST

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.40.02
01

573,55

Pressupost FASE V.2 NXB

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

50

LÍNIES MODIFICADES

Titol 3 (1) (1)

01

1358

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

2 F245U105

m3

3 F2R540H0

49

5,39

18,360

98,96

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,918

12,38

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

1,193

18,41

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

1,193

10,83

5 F2RA73G0

m3

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) (P - 34)

21,50

1,040

22,36

6 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 (P - 66)

33,29

15,000

499,35

7 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 (P - 67)

40,99

3,360

137,73

8 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

4,000

13,20

9 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 (P - 8)

12,50

2,000

25,00

10 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

11 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

PRESSUPOST

Pàg.:

3 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

1,173

18,10

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

1,173

10,65

5 F2RA73G0

m3

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) (P - 34)

21,50

0,520

11,18

6 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 (P - 66)

33,29

18,040

600,55

7 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. (P - 26)

20,23

2,000

40,46

8 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

2,000

6,60

9 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 (P - 8)

12,50

1,000

12,50

10 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

10,000

29,70

11 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

1,000

48,07

12 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.50.02

Obra

01

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

50

LÍNIES MODIFICADES

Titol 3 (1) (1)

03

2892 i 3474

m

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm
de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal (P - 167)

10,57

8,000

84,56

13 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

1.116,74

2 F245U105

m3

3 F2R540H0

Titol 3 (1) (1)

Obra

01.02.01.50.01
01

5,39

19,440

104,78

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,972

13,11

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

1,264

19,50

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

1,264

11,48

5 F2RA73G0

m3

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) (P - 34)

21,50

1,040

22,36

6 FHM1XX04

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. (P - 198)

614,67

1,000

614,67

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

50

LÍNIES MODIFICADES

Titol 3 (1) (1)

02

1904A

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

2 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

5,39

18,040

97,24

13,49

0,902

12,17
EUR

1.037,22

Pressupost FASE V.2 NXB

12 FBBZUV30

TOTAL

50

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

51

7 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 (P - 66)

33,29

15,840

527,31

8 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 (P - 67)

40,99

3,600

147,56

9 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

6,000

19,80

10 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 (P - 8)

12,50

2,000

25,00

11 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

2,000

6,60

12 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

2,000

12,74

13 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.50.03

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

50

LÍNIES MODIFICADES

Titol 3 (1) (1)

04

3452A

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

2 F245U105

m3

3 F2R540H0

5,760

31,05

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,288

3,89

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,374

5,77

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,374

3,40

5 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 (P - 66)

33,29

5,760

191,75

6 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. (P - 26)

20,23

1,000

20,23

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

TOTAL

pa

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.50.04

Obra

01

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

50

LÍNIES MODIFICADES

Titol 3 (1) (1)

05

3635N

1,000

52

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

4,000

26,36

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

8,000

13,20

3 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

12,180

65,65

4 F21L4JB3

m2

Demolició de paviment de qualsevol tipologia col·locat sobre formigó
inclosa demolició de base de formigó amb martell picador (P - 13)

6,58

12,200

80,28

5 F21PV002

m

Demolició de vorada de qualsevol tipologia, col·locada sobre formigó,
inclosa base de formió, amb mitjans mecànics o manuals (P - 17)

5,00

12,200

61,00

6 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 (P - 8)

12,50

1,000

12,50

7 F965U2D9

m

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 (P - 40)

25,35

12,200

309,27

8 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 (P - 66)

33,29

12,200

406,14

9 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 (P - 67)

40,99

12,180

499,26

10 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

3,537

47,71

11 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

4,598

70,95

12 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

4,598

41,75

13 F2RA73G0

m3

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) (P - 34)

21,50

0,400

8,60

14 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

4,500

39,56

15 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. (P - 85)

245,65

2,000

491,30

16 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 (P - 167)

10,57

4,000

42,28

17 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

1,000

3,30

18 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,

15,38

1,000

15,38

150,00

406,09

Pressupost FASE V.2 NXB

EUR

Pàg.:

1 FBBYUV35

2.024,91

5,39

7 XPA0IMPA

PRESSUPOST

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

53

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 (P - 165)
19 FBBZUV41

u

Mènsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de
semàfors o similars, amb cargols per a subjectar la senyal (P - 168)

14,74

1,000

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

1,000

6,37

21 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 (P - 143)

29,67

2,000

59,34

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 (P - 145)

8,00

28,80

2,000

57,60

u

2,000

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

24 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

25 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

2,000

96,14

26 XPA0IMPN

TOTAL

pa

Titol 3 (1) (1)

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

01.02.01.50.05

Obra

01

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

50

LÍNIES MODIFICADES

Titol 3 (1) (1)

06

3640N

500,00

2.997,88

54

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

11 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

12 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

13 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 (P - 167)

10,57

8,000

84,56

14 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

4,000

25,48

15 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

16,00

23 FBB3UVA4

Pàg.:

10 FBB3UVA4

14,74

20 FBBZUV62

22 FBB1UVZ0

PRESSUPOST

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.50.06

Obra

01

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

50

LÍNIES MODIFICADES

Titol 3 (1) (1)

07

3649N

1.705,57

Pressupost FASE V.2 NXB

Pressupost FASE V.2 NXB

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

2 F245U105

m3

3 F2R540H0
4 F2RA71H0

5,39

12,000

64,68

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,600

8,09

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,780

12,04

m3

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) (P - 33)

9,08

0,780

7,08

5 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 (P - 67)

40,99

3,000

122,97

6 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 (P - 66)

33,29

9,000

299,61

7 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. (P - 86)

202,08

2,000

404,16

8 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

9 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

EUR

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

4,000

26,36

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

8,000

13,20

3 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 (P - 8)

12,50

1,000

12,50

4 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

23,160

124,83

5 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

1,158

15,62

6 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

1,506

23,24

7 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

1,506

13,67

8 F2RA73G0

m3

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) (P - 34)

21,50

0,520

11,18

9 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 (P - 67)

40,99

12,240

501,72

10 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 (P - 66)

33,29

10,920

363,53

11 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. (P - 86)

202,08

1,000

202,08

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

55

12 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

1,500

13,19

13 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 (P - 126)

6,70

2,000

13,40

14 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

1,000

3,30

15 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

16 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

17 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

18 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

5,000

16,50

19 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

10,57

8,000

6,37

5,000

31,85

500,00

1,000

500,00

20 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 (P - 167)

21 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

22 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

Obra

01.02.01.50.07
01
02

LOT_02

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

50

LÍNIES MODIFICADES

Titol 3 (1) (1)

08

3511A

1 F2RA73G0

m3

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) (P - 34)

2 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3 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 (P - 8)

4 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

TOTAL

m3

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) (P - 34)

2.134,43

2 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3 F21B2V70

u

4 XPA0IMPA

pa

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

21,50

1,040

22,36

3,30

4,000

13,20

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 (P - 8)

12,50

2,000

25,00

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

01.02.01.50.08

Titol 3 (1) (1)

01

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

50

LÍNIES MODIFICADES

Titol 3 (1) (1)

10

3513A

56

21,50

1,040

22,36

3,30

4,000

13,20

12,50

2,000

25,00

1,000

150,00

01.02.01.50.09

Obra

210,56

Pressupost FASE V.2 NXB

1 F2RA73G0

m3

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) (P - 34)

2 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3 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 (P - 8)

4 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

TOTAL
1 F2RA73G0

Pàg.:

84,56

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

PRESSUPOST

Titol 3 (1) (1)

21,50

1,040

22,36

3,30

4,000

13,20

12,50

2,000

25,00

1,000

150,00

01.02.01.50.10

Obra

01

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

210,56

Pressupost FASE V.2 NXB

Titol 3 (1)

01

C/Josep Garí

Titol 3 (1) (1)

01

Carril BUS

1 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

7,920

69,62

2 FBA2NOU1

m2

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) (P - 106)

8,50

2,420

20,57

210,56

Obra

01

Capítol

02

Pressupost FASE V.2 NXB
LOT_02

Titol 3

01

PARADES

3 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

220,000

17,60

Titol 3 (1)

50

LÍNIES MODIFICADES

4 FBA1UVD4

m

50,000

52,50

09

3512A

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) (P - 101)

1,05

Titol 3 (1) (1)

EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST
5 FBA1UVD8

6 FBA3UX40

7 FBA3UX41

8 FBA3UX30

9 FBA2UVD3

10 FBA2UVD5

11 FBA2UVD6

m

u

u

u

m2

m

m2

Pàg.:
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) (P - 104)

1,00

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. (P - 120)

3,62

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. (P - 121)

5,83

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. (P - 119)

5,05

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) (P - 109)

8,45

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) (P - 110)

4,34

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) (P - 111)

8,40

170,000

57

PRESSUPOST

3,000

18,000

6,250

7,000

15,000

58

170,00
TOTAL

2,000

Pàg.:

7,24

Titol 3 (1) (1)

01.02.02.01.01

Obra

01

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

1.414,05

Pressupost FASE V.2 NXB

Titol 3 (1)

02

Av. Tibidabo (entre Josep Garí i Plaça JFK)

Titol 3 (1) (1)

01

Carril BUS

17,49

90,90

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

25,000

164,75

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

50,000

82,50

3 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

126,550

1.112,37

4 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

5 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 (P - 8)

6 FBA1UV00

m

7 FBA1UVD8

3,30

20,000

66,00

12,50

9,000

112,50

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

2.036,000

162,88

m

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) (P - 104)

1,00

310,000

310,00

8 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) (P - 101)

1,05

110,000

115,50

9 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) (P - 102)

0,70

950,000

665,00

10 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) (P - 99)

0,75

641,000

480,75

11 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) (P - 110)

4,34

40,000

173,60

12 FBA1UVD6

m

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) (P - 103)

0,80

0,000

0,00

13 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 (P - 127)

8,41

1,000

8,41

14 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

25,000

74,25

15 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 (P - 130)

16,49

1,000

16,49

52,81

30,38

126,00

12 FBB2UVA3

u

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 (P - 150)

76,93

2,000

153,86

13 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 (P - 146)

16,00

2,000

32,00

14 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

2,000

6,60

15 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

10,57

8,000

84,56

6,37

2,000

12,74

16 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 (P - 167)

17 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

18 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

6,000

288,42

19 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00
EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018
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Pàg.:

59

16 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 (P - 129)

2,75

5,000

13,75

17 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. (P - 120)

3,62

13,000

47,06

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. (P - 121)

5,83

18 FBA3UX41

u

12,000

69,96

19 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. (P - 119)

5,05

59,000

297,95

20 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) (P - 109)

8,45

30,000

253,50

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) (P - 111)

8,40

21 FBA2UVD6

m2

140,000

PRESSUPOST

u

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 (P - 150)

76,93

5,000

384,65

23 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 (P - 146)

16,00

5,000

80,00

3,30

14,000

24 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

25 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

14,000

89,18

26 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 (P - 165)

15,38

8,000

123,04

u

Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus
S de 900x600 mm (P - 147)

47,96

2,000

95,92

33 XPA11COM

pa

Partida alçada a justificar per la senyalització, balisament, proteccions
i cartelleria necessària per donar compliment a les indicacions del
COM per executar l'obra (P - 0)

1.000,00

1,000

1.000,00

34 XPA0IMCA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'actuació en calçada
prevista. (P - 0)

1.000,00

1,000

1.000,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

m

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm
de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal (P - 167)

10,57

32,000

338,24

28 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 (P - 140)

25,14

1,000

25,14

29 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 (P - 145)

8,00

1,000

8,00

30 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

31 FBB3UVA2

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària (P - 154)

22,73

4,000

90,92

EUR

01.02.02.02.01

Obra

01

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

03

Pg. Sant Gervasi (entre Cray. i A.Comín)

Titol 3 (1) (1)

01

Carri BUS

8.742,11

Pressupost FASE V.2 NXB

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

30,000

197,70

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

60,000

99,00

3 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

114,990

1.010,76

4 FBA2NOU1

m2

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) (P - 106)

8,50

15,720

133,62

5 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

6 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 (P - 8)

7 FBA1UV00

m

8 FBA1UVD8

3,30

19,000

62,70

12,50

11,000

137,50

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

721,000

57,68

m

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) (P - 104)

1,00

57,000

57,00

9 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) (P - 101)

1,05

265,000

278,25

10 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) (P - 99)

0,75

265,000

198,75

11 FBA1UVD6

m

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) (P - 103)

0,80

134,000

107,20

12 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) (P - 110)

4,34

16,000

69,44

13 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

8,45

4,000

33,80

46,20

27 FBBZUV30

60

32 FBB2UV11

1.176,00

22 FBB2UVA3

Pàg.:

EUR
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Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

61

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) (P - 109)
14 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. (P - 121)

5,83

9,000

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. (P - 119)

5,05

29,000

146,45

16 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 (P - 130)

16,49

8,000

131,92

17 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 (P - 152)

121,66

2,000

243,32

18 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 (P - 146)

16,00

2,000

32,00

19 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

18,000

59,40

20 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 (P - 165)

15,38

6,000

92,28

10,57

24,000

253,68

6,37

18,000

114,66

21 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 (P - 167)

22 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

23 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

50,000

2.403,50

24 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

Titol 3 (1) (1)

01.02.02.03.01

Obra

01

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

03

Pg. Sant Gervasi (entre Cray. i A.Comín)

Titol 3 (1) (1)

02

Obra civil retall orella

1 F21QV010

u

Demolició de paviment de qualsevol tipologia col·locat sobre formigó
inclosa demolició de base de formigó amb martell picador (P - 13)

6,58

41,000

269,78

5 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 (P 20)

12,53

6,400

80,19

6 F21PV210

u

Demolició d'escossell format de qualsevol forma o tipus, col·locada
sobre formigó, amb mitjans mecànics o manuals (P - 21)

19,12

2,000

38,24

7 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 (P - 2)

56,34

2,100

118,31

8 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 (P - 28)

2,87

30,750

88,25

9 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

50,810

685,43

10 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

66,053

1.019,20

11 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

66,053

599,76

12 FHM1XX01

u

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. (P - 196)

680,85

1,000

680,85

13 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. (P - 216)

13,32

15,000

199,80

14 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
(P - 218)

750,00

1,000

750,00

15 FDG5RAVO

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. (P 186)

82,89

30,000

2.486,70

16 FG380907

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 195)

10,59

40,000

423,60

17 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 (P - 194)

8,77

40,000

350,80

18 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 (P 190)

130,59

4,000

522,36

Pressupost FASE V.2 NXB

4,65

1,000

4,65

2 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. (P - 204)

16,39

1,000

16,39

3 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 (P - 19)

9,57

32,000

306,24

EUR

62

m2

6.473,08

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 (P - 23)

Pàg.:

4 F21L4JB3

52,47

15 FBA3UX30

TOTAL

PRESSUPOST

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

63

19 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 (P - 192)

114,91

4,000

459,64

20 XPA1SSAA

pa

Partida alçada a justificar per adequació de les xarxes de serveis
afectades per l'actuació projectada. Inclou desplaçament armari
enllumenat a nova posició amb totes les feines i materials necessàries
per deixar la instal·lació en funcionament, desplaçament xarxa de
boques de reg i xarxa d'aigua a nova posició amb canalització,
materials, connexions i totes les feines necessàries per deixar les
instal·lacions segons indicacions d'Espais Verds i AGBAR. (P - 0)

7.500,00

1,000

7.500,00

Partida alçada a justificar pels treballs de desplaçament de semàfors.
Inclou treballs de desconnexionat i retirada de columna o bàcul,
implantació de semàfors provisionals, plantilles per fonamentació,
estesa de cable en tubulars, col·locació de columna o bàcul a nou
emplaçament, connexionat, enginyeria de trànsit a la cruïlla (estructura
de fases, repartiment, desfasament, selecció horària, etc.), modificació
d'estructura de fases en regulador semafòric, amb elaboració de la
nova documentació de la intersecció, etc. Tot inclòs per deixar la
instal·lació semafòrica en perfecte funcionament en el nou
emplaçament. (P - 0)

3.000,00

21 XPA0SMFO

pa

1,000

3.000,00

22 F21B2V21

m2

Retirada de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer
galvanitzat (P - 6)

8,35

6,250

52,19

23 F21B2V79

u

Arrancada de suport de senyalització informativa urbana de
2500x2500 mm, inclós demolició fonamentació, càrrega i transport,
cànon d'abocament i reposició de paviment existent (P - 9)

153,79

1,000

153,79

24 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 (P - 173)

233,85

1,000

233,85

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 (P - 172)

123,10

25 FBFYUV31

u

1,000

u

Brides d'alumini pintades o anoditzades de 110 a 120 mm amb cargols
d'acer inoxidable (P - 174)

12,97

13,000

168,61

27 FBBYUV20

m2

Muntatge de cartells en plafons d'alumini extrussionat o lamel·les
d'acer galvanitzat (P - 163)

4,62

6,250

28,88

28 F961V010

m

Subministrament de pedra granítica, recta, serrada mecanicament i
flamejada, per a vorada, de 20x24 cm (P - 38)

42,91

20,000

858,20

29 F961V020

m

Subministrament de pedra granítica, corba, deixada de serra i
flamejada, per a vorada, de 20x24 cm (P - 39)

96,26

12,000

1.155,12

30 F96YV010

m

Col·locació de vorada recta sobre fonaments de formigó (P - 43)

12,83

20,000

256,60

31 F96YV015

m

Col·locació de vorada corba sobre fonaments de formigó (P - 44)

19,18

12,000

230,16

32 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 (P - 47)

11,86

32,000

379,52

33 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 (P 48)

15,16

32,000

485,12

34 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 (P - 45)

88,58

2,240

198,42

35 F991V020

u

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 (P 58)

59,81

2,000

119,62

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

141,44

m

4,000

64

37 F981V0A0

u

Capçalera de gual de 40 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm
gruix. Totalment acabat (P - 49)

121,94

2,000

243,88

38 F981V0A8

u

Capçalera de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20
cm gruix. Totalment acabat (P - 51)

247,07

2,000

494,14

39 F981V0B8

m

Paviment inclinat de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20
de 20 cm de gruix. Totalment acabat. (P - 55)

234,65

3,200

750,88

40 F981V0B0

m

Paviment inclinat de gual de 40 cm inclosa base de formigó HM-20 de
20 cm de gruix. Totalment acabat. (P - 53)

109,30

3,200

349,76

41 F965V1D9

m

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 (P - 41)

35,08

14,000

491,12

42 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 (P - 212)

516,04

2,000

1.032,08

43 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 (P - 215)

119,18

2,000

238,36

44 F9312V1J

m3

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 36)

25,79

8,200

211,48

45 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 (P 37)

81,70

10,250

837,43

46 F9HV601

dia

Equip d'estesa de mescla bituminosa (P - 73)

2.165,91

1,000

2.165,91

47 F9H1V100

t

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
(P - 75)

54,16

8,036

435,23

48 F9H1V120

t

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
(P - 76)

58,19

7,032

409,19

49 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 (P - 78)

71,44

3,014

215,32

50 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 (P - 84)

0,69

41,000

28,29

51 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
(P - 83)

0,41

82,000

33,62

52 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) (P - 16)

500,00

1,000

500,00

53 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 (P
- 79)

17,67

18,082

319,51

565,76

EUR

Pàg.:
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. (P - 185)

123,10

26 FBFZUV62

36 FDG5RACA

PRESSUPOST

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

65

54 F9HZW600

dia

Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent
que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns,
dissabtes o festius (P - 82)

625,00

1,000

625,00

55 F9HW500

t

Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en
calent que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns,
dissabtes o festius (P - 74)

1,52

18,082

27,48

56 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 (P - 222)

21,01

30,000

630,30

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 (P - 219)

2,82

57 H6AA2111

m

50,000

141,00

58 XPA0IMOC

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'actuació d'obra civil
(P - 0)

2.000,00

1,000

2.000,00

59 XPA11COM

pa

Partida alçada a justificar per la senyalització, balisament, proteccions
i cartelleria necessària per donar compliment a les indicacions del
COM per executar l'obra (P - 0)

1.000,00

1,000

1.000,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.02.02.03.02

Obra

01

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

03

Pg. Sant Gervasi (entre Cray. i A.Comín)

Titol 3 (1) (1)

03

Reforç senyalització parades/contenidors

1 FBA2UVD5

2 FBA1UVD6

m

m

TOTAL

h

Titol 3 (1) (1)

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) (P - 110)

4,34

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) (P - 103)

0,80

5,200

107,000

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

112,200

8,98

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 (P - 141)

29,67

5,000

148,35

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 (P - 145)

8,00

5,000

40,00

6 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

5,000

144,00

7 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

10,000

33,00

8 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 (P - 165)

15,38

5,000

76,90

10,57

20,000

211,40

6,37

10,000

63,70

9 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 (P - 167)

10 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

EUR

48,07

2,000

01.02.02.03.03
01
02

LOT_02

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

66
96,14

930,64

Pressupost FASE V.2 NXB

Titol 3 (1)

03

Pg. Sant Gervasi (entre Cray. i A.Comín)

Titol 3 (1) (1)

04

Obra civil semàfors

1 FDG5RAVO

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. (P 186)

82,89

40,000

3.315,60

2 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.
(P - 188)

56,73

2,000

113,46

3 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 (P 190)

130,59

4,000

522,36

4 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 (P - 192)

114,91

4,000

459,64

5 XPA0IMOC

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'actuació d'obra civil
(P - 0)

2.000,00

1,000

2.000,00

85,60

u

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

Capítol

22,57

m

Pàg.:

Obra

Pressupost FASE V.2 NXB

4 FBB1UVB0

u

11 FBZBUV70

37.789,11

3 FBA1UV00

5 FBB1UVZ0

PRESSUPOST

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.02.02.03.04

Obra

01

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

6.411,06

Pressupost FASE V.2 NXB

Titol 3 (1)

04

C/Praga (entre Plaça A.el Savi i Camèlies)

Titol 3 (1) (1)

01

Carril BUS

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

6,000

39,54

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

12,000

19,80

3 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

27,220

239,26

4 FBA2NOU1

m2

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.

8,50

6,520

55,42

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

67

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

05

C/Praga-Av. Mare de Déu de Montserrat

Titol 3 (1) (1)

01

Carril BUS

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

142,000

11,36

6 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) (P - 101)

1,05

142,000

149,10

7 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. (P - 120)

3,62

4,000

14,48

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. (P - 121)

5,83

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. (P - 119)

5,05

9 FBA3UX30

u

u

Pàg.:

(amidament: m2 realment pintat) (P - 106)
5 FBA1UV00

8 FBA3UX41

PRESSUPOST

1,000

33,000

5,83

166,65

68

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

4,000

26,36

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

8,000

13,20

3 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

4,800

42,19

4 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 (P - 127)

8,41

1,000

8,41

5 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

20,000

1,60

6 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) (P - 99)

0,75

20,000

15,00

2,97

1,000

2,97

10 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 (P - 129)

2,75

3,000

8,25

7 FBABUV18

u

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 (P - 132)

11 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 (P - 128)

54,95

1,000

54,95

8 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

2,000

6,60

9 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 (P - 8)

12,50

1,000

12,50

10 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

2,500

120,18

11 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

12 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

13 F21B2V70

u

14 FBB2UVA3

15 FBBYUV10
16 FBB1UVZ1

17 FBBYUV60

u

u
u

u

3,30

1,000

3,30

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 (P - 8)

12,50

1,000

12,50

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 (P - 150)

76,93

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

1,000

76,93
TOTAL

2,000

6,60

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 (P - 146)

16,00

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 (P - 165)

15,38

10,57

8,000

84,56

6,37

2,000

12,74

1,000

2,000

16,00

30,76

18 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 (P - 167)

19 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

20 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

10,000

480,70

21 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

TOTAL
Obra

Titol 3 (1) (1)

01.02.02.04.01
01

1.988,73

Titol 3 (1) (1)

01.02.02.05.01

Obra

01

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

06

Trav.. de les Corts (entre A.Maillol i Vallespir.)

Titol 3 (1) (1)

01

Carril BUS

399,01

Pressupost FASE V.2 NXB

1 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

609,540

5.357,86

2 FBA2NOU1

m2

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) (P - 106)

8,50

191,140

1.624,69

3 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

10,000

33,00

4 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 (P - 8)

12,50

10,000

125,00

Pressupost FASE V.2 NXB

EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

69

5 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

0,000

0,00

6 FBA1UVD8

m

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) (P - 104)

1,00

1.246,000

1.246,00

7 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) (P - 101)

1,05

212,000

222,60

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) (P - 102)

0,70

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) (P - 99)

0,75

8 FBA1UVD5

9 FBA1UVD1

m

m

799,000

1.174,000

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) (P - 100)

0,85

45,000

38,25

11 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) (P - 110)

4,34

55,000

238,70

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. (P - 120)

3,62

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. (P - 121)

5,83

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. (P - 119)

5,05

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) (P - 117)

8,35

13 FBA3UX41

14 FBA3UX30

15 FBA3UW10

u

u

u

m2

34,000

16,000

179,000

7,800

8,45

171,000

1.444,95

20 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) (P - 113)

4,45

30,000

133,50

21 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 (P - 130)

16,49

1,000

16,49

22 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

20,000

59,40

23 FBB2UVA3

u

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 (P - 150)

76,93

7,000

538,51

24 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

30,000

99,00

25 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 (P - 146)

16,00

7,000

112,00

26 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 (P - 165)

15,38

22,000

338,36

27 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 (P - 167)

10,57

88,000

930,16

28 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

30,000

191,10

29 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
(P - 153)

28,08

10,000

280,80

30 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 (P - 140)

25,14

7,000

175,98

31 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 (P - 141)

29,67

8,000

237,36

32 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

8,000

230,40

33 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 (P - 145)

8,00

25,000

200,00

34 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

200,000

9.614,00

35 XPA0IMCA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'actuació en calçada
prevista. (P - 0)

1.000,00

1,000

1.000,00

65,13

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 (P - 127)

8,41

2,000

16,82

17 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 (P - 126)

6,70

4,000

26,80

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

5,28

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) (P - 109)

903,95

16 FBABUV12

18 FBA3UX11

m2

123,08

93,28

TOTAL

30,000

158,40

EUR

70

19 FBA2UVD3

880,50

m

Pàg.:
(amidament: m2 realment pintat) (P - 118)

559,30

10 FBA1UVD2

12 FBA3UX40

PRESSUPOST

Titol 3 (1) (1)

01.02.02.06.01

Obra

01

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

06

Trav.. de les Corts (entre A.Maillol i Vallespir.)

Titol 3 (1) (1)

02

Obra civil retall orella

27.315,37

Pressupost FASE V.2 NXB

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

71

1 FB15A181

m

Subministrament i col·locació de barana model ´´Barcelona: Tipus II´´,
segons fitxes d'elements urbans.Tot inclós, completament muntada i
acabada. (P - 90)

132,99

140,000

18.618,60

2 F21B3001

m

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió, transport a abocador i cànon d'abocament (P - 3)

16,34

10,000

163,40

3 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 (P - 19)

9,57

10,000

95,70

4 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 (P 20)

12,53

14,400

180,43

5 F21L4JB3

m2

Demolició de paviment de qualsevol tipologia col·locat sobre formigó
inclosa demolició de base de formigó amb martell picador (P - 13)

6,58

28,000

184,24

6 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 (P - 28)

2,87

18,200

52,23

7 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

30,520

411,71

8 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

39,676

612,20

9 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

39,676

360,26

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. (P - 197)

563,23

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 (P 25)

451,52

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

10 FHM1XX02

11 F21QV030

12 FG1AC030

u

u

u

2,000

2,000

1,000

PRESSUPOST

72

- 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 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. (P - 193)
13 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. (P - 187)

88,14

2,000

176,28

14 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. (P - 184)

94,23

5,000

471,15

15 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 (P 190)

130,59

2,000

261,18

16 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 (P - 192)

114,91

2,000

229,82

17 FDG5RAVO

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. (P 186)

82,89

25,000

2.072,25

18 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. (P - 185)

141,44

4,000

565,76

19 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.

157,40

1,000

157,40

1.126,46

903,04

5.768,93

EUR

Pàg.:
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(P - 183)
20 FDG5SEM1

21 FDK282C9

u

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.
(P - 188)

56,73

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 (P 189)

86,86

1,000

1,000

PRESSUPOST
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37 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 (P - 84)

0,69

28,000

19,32

38 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
(P - 83)

0,41

56,000

22,96

39 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) (P - 16)

500,00

1,000

500,00

40 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 (P
- 79)

17,67

12,348

218,19

41 F9HZW600

dia

Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent
que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns,
dissabtes o festius (P - 82)

625,00

1,000

625,00

42 F9HW500

t

Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en
calent que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns,
dissabtes o festius (P - 74)

1,52

18,082

27,48

43 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 (P - 15)

1,02

375,000

382,50

44 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 (P - 222)

21,01

30,000

630,30

45 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 (P - 219)

2,82

50,000

141,00

56,73

86,86

22 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 (P - 191)

62,42

1,000

62,42

23 F961V020

m

Subministrament de pedra granítica, corba, deixada de serra i
flamejada, per a vorada, de 20x24 cm (P - 39)

96,26

10,000

962,60

24 F96YV015

m

Col·locació de vorada corba sobre fonaments de formigó (P - 44)

19,18

10,000

191,80

25 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 (P - 45)

88,58

0,600

53,15

26 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 (P - 47)

11,86

10,000

118,60

27 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 (P 48)

15,16

10,000

151,60

28 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
(P - 56)

280,75

12,000

3.369,00

46 XPA11COM

pa

Partida alçada a justificar per la senyalització, balisament, proteccions
i cartelleria necessària per donar compliment a les indicacions del
COM per executar l'obra (P - 0)

1.000,00

1,000

1.000,00

29 F981V0A8

u

Capçalera de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20
cm gruix. Totalment acabat (P - 51)

247,07

2,000

494,14

47 XPA0IMOC

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'actuació d'obra civil
(P - 0)

2.000,00

1,000

2.000,00

30 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 (P - 66)

33,29

15,000

499,35

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 36)

25,79

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 (P 37)

81,70

31 F9312V1J
32 F936V005

m3
m3

TOTAL
4,200
11,200

108,32
915,04

33 F9HV601

dia

Equip d'estesa de mescla bituminosa (P - 73)

2.165,91

1,000

2.165,91

34 F9H1V100

t

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
(P - 75)

54,16

5,488

297,23

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
(P - 76)

58,19

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 (P - 78)

71,44

35 F9H1V120

36 F9H3V190

t

t

4,802

2,058

279,43

Titol 3 (1) (1)

Obra

01

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

47.936,99

Pressupost FASE V.2 NXB

Titol 3 (1)

06

Trav.. de les Corts (entre A.Maillol i Vallespir.)

Titol 3 (1) (1)

03

Obra civil semàfors

1 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 (P - 23)

4,65

2,000

9,30

2 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. (P - 204)

16,39

2,000

32,78

3 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.
(P - 188)

56,73

2,000

113,46

4 FDG5RAVO

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

82,89

15,000

1.243,35

147,02

EUR

01.02.02.06.02

EUR
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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. (P 186)
5 FHM1XX02

6 F21PV200

7 F21L4JB3

u

m2

m2

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. (P - 197)

563,23

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 (P 20)

12,53

Demolició de paviment de qualsevol tipologia col·locat sobre formigó
inclosa demolició de base de formigó amb martell picador (P - 13)

6,58

0,480

3,16

1,000

0,960

563,23

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,288

3,89

9 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,375

5,79

10 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,375

3,41

11 F981V0A8

u

Capçalera de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20
cm gruix. Totalment acabat (P - 51)

247,07

1,000

247,07

12 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 (P - 66)

33,29

0,480

15,98

13 F981V0B8

m

Paviment inclinat de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20
de 20 cm de gruix. Totalment acabat. (P - 55)

234,65

0,480

112,63

Titol 3 (1) (1)

01.02.02.06.03

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

07

C/Arístides Maillol (entre Gàllego i Trav. Corts)

Titol 3 (1) (1)

01

Carril BUS

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

10,000

65,90

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

20,000

33,00

3 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

43,070

378,59

4 FBA2NOU1

m2

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) (P - 106)

8,50

10,320

87,72

5 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

210,000

16,80

6 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) (P - 101)

1,05

70,000

73,50

EUR

76

m

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) (P - 104)

1,00

70,000

70,00

8 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) (P - 99)

0,75

70,000

52,50

9 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. (P - 120)

3,62

5,000

18,10

10 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. (P - 121)

5,83

3,000

17,49

11 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. (P - 119)

5,05

19,000

95,95

12 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 (P - 129)

2,75

10,000

27,50

13 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 (P - 127)

8,41

1,000

8,41

14 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 (P - 126)

6,70

1,000

6,70

15 FBB2UVA3

u

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 (P - 150)

76,93

2,000

153,86

16 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 (P - 146)

16,00

2,000

32,00

17 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

2,000

6,60

18 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

19 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 (P - 167)

10,57

8,000

84,56

20 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

2,000

12,74

21 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

12,000

576,84

22 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

2.366,08

1 FBBYUV35

Pàg.:

7 FBA1UVD8

12,03

8 F245U105

TOTAL

PRESSUPOST

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.02.02.07.01

2.349,52

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Capítol

02

LOT_02

Titol 3

03

PARTIDES ALÇADES

Titol 3 (1)

01

Seguretat i salut

1 XPASLOT2

TOTAL

pa

Titol 3 (1)

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

01
02

LOT_02

Titol 3

03

PARTIDES ALÇADES

Titol 3 (1)

02

Imprevistos

TOTAL

pa

Titol 3 (1)

Partida alçada a justificar per possibles imprevistos en parades i/o en
les actuacions de calçada projectades en el LOT2 (P - 0)

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

03

LOT_03

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

01

370A

2 F21X0001

3.362,30

1,000

m2

u

Pàg.:

78

3.362,30

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.10.01

Obra

01

Capítol

03

LOT_03

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

02

370N

1.003,42

Pressupost FASE V.2 NXB

3.362,30

15.000,00

1,000

01.02.03.02

Obra

1 F21L4H14

TOTAL

1 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 (P - 23)

4,65

1,000

4,65

2 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. (P - 202)

87,29

1,000

87,29

3 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

13,240

71,36

4 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,662

8,93

5 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,861

13,29

6 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,861

7,82

7 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 (P - 66)

33,29

9,000

299,61

8 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 (P - 72)

67,22

4,000

268,88

9 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 (P - 67)

40,99

3,240

132,81

10 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. (P - 86)

202,08

1,000

202,08

11 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

12 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

13 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

14 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

15 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 (P - 165)

15,38

1,000

15,38

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

1 XPA0LOT2

PRESSUPOST

Pressupost FASE V.2 NXB

01.02.03.01

Obra

77

15.000,00

15.000,00

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

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. (P - 26)

20,23

15,000

1,000

80,85

20,23

3 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,750

10,12

4 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,975

15,04

5 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,975

8,85

6 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 (P - 66)

33,29

9,300

309,60

7 F9B4N003

m

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 (P - 62)

58,39

7,000

408,73

8 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

16 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 (P - 167)

17 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

18 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

10,57

4,000

42,28

6,37

4,000

25,48

500,00

1,000

500,00

01.03.01.10.02

Obra

01

Capítol

03

LOT_03

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

03

652A

79

1.826,00

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

2 F245U105

m3

3 F2R540H0

5,39

15,720

84,73

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,786

10,60

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

1,022

15,77

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

1,022

9,28

5 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 (P - 66)

33,29

10,420

346,88

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 (P - 62)

58,39

m

6,000

350,34

7 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 (P - 129)

2,75

3,000

8,25

8 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

1,000

48,07

9 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.10.03

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) (P - 33)

9,08

0,915

8,31

5 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 (P - 66)

33,29

9,000

299,61

6 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 (P - 72)

67,22

4,000

268,88

7 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 (P - 67)

40,99

4,080

167,24

8 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

9 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

10 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

11 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

12 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

13 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 (P - 167)

10,57

8,000

84,56

14 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

4,000

25,48

15 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

2,500

21,98

16 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

5,000

14,85

17 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

2,000

96,14

18 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

0,000

0,00

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.10.04

Obra

01

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

03

LOT_03

Capítol

03

LOT_03

Titol 3

01

PARADES

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V25

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

05

3612N

Titol 3 (1) (1)

04

652N

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

2 F245U105

m3

3 F2R540H0

m3

1.263,46

1.023,92

Obra

1 F21L4H14

80

m3

TOTAL
TOTAL

Pàg.:

4 F2RA71H0

Pressupost FASE V.2 NXB

1 F21L4H14

6 F9B4N003

PRESSUPOST

5,39

14,080

75,89

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,704

9,50

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,915

14,12

EUR

Pressupost FASE V.2 NXB

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

2 F245U105

m3

3 F2R540H0

m3

4 F2RA71H0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,

5,39

11,040

59,51

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,552

7,45

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,718

11,08

9,08

0,718

6,52
EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

81

amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 33)
5 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 (P - 67)

40,99

2,040

83,62

6 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 (P - 66)

33,29

9,000

299,61

7 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. (P - 86)

202,08

1,000

202,08

PRESSUPOST

Pàg.:

82

5 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

4,500

39,56

6 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

42,000

3,36

7 FBA1UVD6

m

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) (P - 103)

0,80

25,000

20,00

8 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) (P - 98)

0,44

2,000

0,88

9 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) (P - 93)

0,27

15,000

4,05

1,10

17,000

18,70

8 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 (P - 141)

29,67

4,000

118,68

10 FBA1UVZ1

u

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 (P - 105)

9 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 (P - 145)

8,00

4,000

32,00

11 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

2,000

6,60

12 F21B2V70

u

12,50

1,000

12,50

28,80

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 (P - 8)

13 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

2,000

96,14

14 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

2,000

6,60

15 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

2,000

12,74

16 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 (P - 165)

15,38

1,000

15,38

17 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 (P - 167)

10,57

4,000

42,28

18 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

10 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

4,000

115,20

11 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

8,000

26,40

12 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

8,000

50,96

13 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 (P - 165)

15,38

3,000

46,14

14 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 (P - 167)

10,57

12,000

126,84

15 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.10.05

1.686,09

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

03

LOT_03

Titol 3

01

PARADES

Obra

01

Titol 3 (1)

20

LÍNIA 133

Capítol

03

LOT_03

Titol 3 (1) (1)

01

3385AD

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA 133

Titol 3 (1) (1)

02

3656N

TOTAL

1 F9Z1V010

m

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 89)

2,46

7,200

17,71

2 F21N4XN2

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 14)

5,22

2,880

15,03

3 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 (P - 67)

40,99

2,880

118,05

4 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. (P - 86)

202,08

1,000

202,08

EUR

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.20.01

781,66

Pressupost FASE V.2 NXB

1 F9Z1V010

m

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 89)

2,46

11,800

29,03

2 F21N4XN2

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 14)

5,22

5,640

29,44

3 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 (P - 67)

40,99

5,640

231,18

4 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

202,08

1,000

202,08

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

83

PRESSUPOST

Pàg.:

84

completament acabat. (P - 86)
5 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

1,700

14,94

6 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

20,000

1,60

7 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) (P - 97)

0,27

15,000

4,05

8 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) (P - 96)

0,22

2,000

0,44

9 FBA1UVD8

m

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) (P - 104)

1,00

3,000

3,00

10 FBA1UVZ1

u

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 (P - 105)

1,10

17,000

18,70

11 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

1,000

48,07

12 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

13 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 (P - 142)

29,67

2,000

59,34

14 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 (P - 145)

8,00

4,000

32,00

15 FBB3UVA3

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 300 mm d'amplària (P - 155)

27,23

2,000

54,46

16 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

17 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

8,000

26,40

18 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

8,000

50,96

19 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 (P - 165)

15,38

1,000

15,38

20 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 (P - 167)

10,57

4,000

42,28

21 FBBZUV41

u

Mènsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de
semàfors o similars, amb cargols per a subjectar la senyal (P - 168)

14,74

2,000

29,48

22 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.20.02

Obra

01

Capítol

03

LOT_03

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA 133

Titol 3 (1) (1)

03

3657N

1.509,77

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

4,000

26,36

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

8,000

13,20

3 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

2,640

14,23

4 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,132

1,78

5 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,172

2,65

6 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,172

1,56

7 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 (P - 67)

40,99

2,640

108,21

8 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. (P - 86)

202,08

1,000

202,08

9 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

1,500

13,19

10 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

5,000

14,85

11 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

12 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

13 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

14 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

15 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

16 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 (P - 167)

10,57

8,000

84,56

17 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

4,000

25,48

18 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

Pressupost FASE V.2 NXB

TOTAL

EUR

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.20.03

Obra

01

Capítol

03

LOT_03

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA 133

1.185,05

Pressupost FASE V.2 NXB

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST
Titol 3 (1) (1)

Pàg.:
04

85

3658N

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

4,000

26,36

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

8,000

13,20

3 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

4,080

21,99

4 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,204

2,75

5 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,265

4,09

6 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,265

2,41

7 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 (P - 67)

40,99

4,080

167,24

8 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. (P - 86)

202,08

1,000

202,08

9 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

9,000

79,11

10 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

20,000

59,40

11 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

5,000

240,35

PRESSUPOST

Pàg.:

Capítol

03

LOT_03

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA 133

Titol 3 (1) (1)

05

3659N

86

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

4,000

26,36

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

8,000

13,20

3 F21PV210

u

Demolició d'escossell format de qualsevol forma o tipus, col·locada
sobre formigó, amb mitjans mecànics o manuals (P - 21)

19,12

1,000

19,12

4 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

2,500

21,98

5 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

28,000

2,24

6 FBA1UVD8

m

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) (P - 104)

1,00

3,000

3,00

7 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) (P - 97)

0,27

25,000

6,75

8 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

1,500

72,11

9 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 (P 37)

81,70

0,170

13,89

10 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 (P - 88)

69,99

2,250

157,48

11 F9E1NOU

m2

Paviment per encaminador a base de resines (punts o estriat) (P - 65)

72,61

4,920

357,24

12 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. (P - 86)

202,08

1,000

202,08

13 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 (P - 200)

854,00

2,000

1.708,00

14 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 (P - 141)

29,67

4,000

118,68

15 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 (P - 145)

8,00

4,000

32,00

12 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

13 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

14 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

15 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

16 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 (P - 165)

15,38

1,000

15,38

10,57

4,000

42,28

16 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

4,000

115,20

6,37

4,000

25,48

17 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

8,000

26,40

500,00

1,000

500,00

18 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 (P - 165)

15,38

1,000

15,38

17 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 (P - 167)

18 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

19 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

TOTAL
Obra

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.20.04
01

1.548,26

Pressupost FASE V.2 NXB

EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

19 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 (P - 167)

20 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

21 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

87

10,57

4,000

42,28

6,37

8,000

50,96

500,00

1,000

500,00

01.03.01.20.05

3.504,35

PRESSUPOST

Pàg.:

15 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

16 FBZBUV70

h

17 XPA0IMPA

pa

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

6,37

1,000

6,37

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

2,000

96,14

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

01.03.01.30.01

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Obra

01

Capítol

03

LOT_03

Capítol

03

LOT_03

Titol 3

01

PARADES

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

30

LÍNIES MODIFICADES

Titol 3 (1)

30

LÍNIES MODIFICADES

Titol 3 (1) (1)

01

873A

Titol 3 (1) (1)

02

873N

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

2 F245U105

m3

3 F2R540H0

Pressupost FASE V.2 NXB

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

6,000

39,54

2 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

10,200

89,66

3,61

3 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

12,000

19,80

0,234

2,12

4 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

3,600

19,40

5 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,180

2,43

0,520

11,18

6 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,234

3,61

7 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,234

2,12

8 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 (P - 67)

40,99

3,600

147,56

9 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 (P 37)

81,70

0,350

28,60

10 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 (P - 66)

33,29

1,000

33,29

11 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. (P - 86)

202,08

1,000

202,08

12 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

10,000

29,70

13 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

14 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

15 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

3,600

19,40

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,180

2,43

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,234

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

5 F2RA73G0

m3

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) (P - 34)

21,50

6 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 (P - 66)

33,29

3,600

119,84

7 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. (P - 26)

20,23

2,000

40,46

8 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

4,000

13,20

9 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 (P - 8)

12,50

1,000

12,50

10 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 (P - 129)

2,75

7,000

19,25

11 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
(P - 149)

52,76

1,000

52,76

12 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

1,000

3,30

13 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 (P - 165)

15,38

1,000

15,38

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm
de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal (P - 167)

10,57

m

610,22

1 FBBYUV35

5,39

14 FBBZUV30

88

4,000

42,28

EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

89

PRESSUPOST

Pàg.:

16 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

13 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

17 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 (P - 167)

10,57

8,000

84,56

14 FBB3UVB1

u

18 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

15 XPA0IMPA

pa

19 XPA0IMPN

TOTAL

pa

Titol 3 (1) (1)

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

01

Capítol

03

LOT_03

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

30

LÍNIES MODIFICADES

Titol 3 (1) (1)

03

1351A

m2

500,00

1,000

01.03.01.30.02

Obra

1 F21L4H14

TOTAL

500,00

1.379,25

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

17,040

91,85

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,852

11,49

3 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

1,108

17,10

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

1,108

10,06

5 F2RA73G0

m3

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) (P - 34)

21,50

0,520

11,18

6 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 (P - 69)

43,78

17,040

746,01

7 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. (P - 26)

20,23

1,000

20,23

8 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

3,000

9,90

9 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 (P - 8)

12,50

1,000

12,50

10 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

1,000

3,30

11 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 (P - 165)

15,38

1,000

15,38

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm
de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal (P - 167)

10,57

m

6,37

1,000

6,37

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 500 mm d'amplària (P - 159)

29,96

1,000

29,96

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

01.03.01.30.03

Obra

01

Capítol

03

LOT_03

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

30

LÍNIES MODIFICADES

Titol 3 (1) (1)

04

1351N

1.177,61

Pressupost FASE V.2 NXB

Pressupost FASE V.2 NXB

2 F245U105

12 FBBZUV30

Titol 3 (1) (1)

90

4,000

42,28
EUR

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

17,640

95,08

2 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 (P - 23)

4,65

2,000

9,30

3 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. (P - 202)

87,29

2,000

174,58

4 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 (P - 69)

43,78

17,640

772,28

5 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. (P - 86)

202,08

1,000

202,08

6 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

1,282

17,29

7 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

1,667

25,72

8 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

1,147

10,41

9 F2RA73G0

m3

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) (P - 34)

21,50

0,520

11,18

10 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 (P - 141)

29,67

1,000

29,67

11 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 (P - 145)

8,00

1,000

8,00

12 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

1,000

28,80

13 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

2,000

6,60

14 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,

15,38

1,000

15,38

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
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PRESSUPOST

Pàg.:
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relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa
i reposició del paviment existent si és necessàri (P - 165)

PRESSUPOST

Pàg.:

92

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,218

1,98

15 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 (P - 167)

10,57

4,000

42,28

16 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

5 F2RA73G0

m3

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) (P - 34)

21,50

0,520

11,18

1.948,65

6 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 (P - 66)

33,29

3,360

111,85

7 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. (P - 26)

20,23

1,000

20,23

8 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

4,000

13,20

9 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 (P - 8)

12,50

1,000

12,50

10 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

4,500

39,56

11 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

25,000

74,25

12 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

3,000

144,21

13 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.30.04

Obra

01

Capítol

03

LOT_03

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

30

LÍNIES MODIFICADES

Titol 3 (1) (1)

05

1886A

1 F21L4H14

m2

Pressupost FASE V.2 NXB

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

22,720

122,46

2 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

1,136

15,32

3 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

1,477

22,79

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

1,477

13,41

5 F9B4N004

m

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 (P - 63)

58,19

25,200

1.466,39

6 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 (P - 66)

33,29

4,140

137,82

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 (P
- 176)

114,97

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

7 FBZBUV80

8 XPA0IMPA

TOTAL

h

pa

Titol 3 (1) (1)

TOTAL

15,000

1,000

01.03.01.30.05

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

03

LOT_03

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

30

LÍNIES MODIFICADES

Titol 3 (1) (1)

06

1944A

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

2 F245U105

m3

3 F2R540H0

m3

1.724,55

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.30.06

Obra

01

Capítol

03

LOT_03

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

30

LÍNIES MODIFICADES

Titol 3 (1) (1)

07

3308A

602,70

Pressupost FASE V.2 NXB

150,00

3.652,74

5,39

3,360

18,11

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,168

2,27

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,218

3,36

EUR

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

9,000

48,51

2 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,450

6,07

3 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,585

9,03

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,585

5,31

5 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 (P - 66)

33,29

9,000

299,61

6 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:
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PRESSUPOST
Titol 3 (1) (1)

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.30.07

Obra

01

Capítol

03

LOT_03

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

30

LÍNIES MODIFICADES

Titol 3 (1) (1)

08

3420A

1 F21L4H14

m2

Pàg.:
09

94

3420N

518,53

Pressupost FASE V.2 NXB

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

13,960

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

20,000

131,80

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

40,000

66,00

3 F9Z1V010

m

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 89)

2,46

120,000

295,20

4 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 (P - 19)

9,57

80,000

765,60

5 F21N4XN2

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 14)

5,22

300,000

1.566,00

6 F21DQU02

u

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 (P - 10)

7,80

2,000

15,60

7 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

21,200

285,99

8 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

27,560

425,25

75,24

2 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,698

9,42

3 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,907

14,00

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,907

8,24

5 F2RA73G0

m3

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) (P - 34)

21,50

0,520

11,18

9 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

27,560

250,24

6 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 (P - 66)

33,29

13,960

464,73

10 F961V010

m

Subministrament de pedra granítica, recta, serrada mecanicament i
flamejada, per a vorada, de 20x24 cm (P - 38)

42,91

120,000

5.149,20

7 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. (P - 26)

20,23

2,000

40,46

11 F961V020

m

Subministrament de pedra granítica, corba, deixada de serra i
flamejada, per a vorada, de 20x24 cm (P - 39)

96,26

10,000

962,60

8 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

9 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 (P - 8)

3,30

2,000

6,60

12,50

1,000

12,50

12 F96YV015

m

Col·locació de vorada corba sobre fonaments de formigó (P - 44)

19,18

10,000

191,80

13 F96YV010

m

Col·locació de vorada recta sobre fonaments de formigó (P - 43)

12,83

120,000

1.539,60

14 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 (P - 45)

88,58

4,800

425,18

15 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 (P - 46)

11,73

120,000

1.407,60

16 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 (P 48)

15,16

120,000

1.819,20

17 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 (P 37)

81,70

60,000

4.902,00

18 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 (P - 66)

33,29

300,000

9.987,00

19 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 (P - 67)

40,99

7,800

319,72

10 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

2,000

6,60

11 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 (P - 165)

15,38

1,000

15,38

10,57

4,000

6,37

2,000

12,74

150,00

1,000

150,00

20 FD5J529V

u

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 (P - 178)

135,01

2,000

270,02

869,37

21 FD5ZV010

u

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 (P - 179)

176,55

2,000

353,10

22 FD7FNOU2

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 (P - 180)

50,39

3,000

151,17

12 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 (P - 167)

13 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

14 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.30.08

Obra

01

Capítol

03

LOT_03

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

30

LÍNIES MODIFICADES

42,28

Pressupost FASE V.2 NXB

EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

95

23 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.
(P - 177)

175,74

1,000

175,74

24 F31521B1

m3

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 (P - 35)

73,77

2,700

199,18

25 F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 30)

1,36

1,800

2,45

26 FDG5RAVO

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. (P 186)

82,89

6,000

497,34

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.
(P - 183)

157,40

27 FDG54578

28 FDK282C9

u

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 (P 189)

86,86

1,000

1,000

157,40

86,86

29 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 (P - 191)

62,42

1,000

62,42

30 FDDZNOU2

u

Adeqüació de pericó de serveis a nova cota. Inclou càrrega, transport
a abocador i cànon d'abocament de materials resultants
(P - 182)

97,27

1,000

97,27

31 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

2,000

6,60

32 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

20,000

175,80

33 FBA2NOU1

m2

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) (P - 106)

8,50

20,000

170,00

34 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

6,000

288,42

35 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 (P - 222)

21,01

100,000

2.101,00

36 XPA0IMOC

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'actuació d'obra civil
(P - 0)

2.000,00

1,000

2.000,00

TOTAL
Obra

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.30.09
01

37.300,35

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

03

LOT_03

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

30

LÍNIES MODIFICADES

Titol 3 (1) (1)

10

3642N

EUR

PRESSUPOST

Pàg.:

96

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

8,000

52,72

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

16,000

26,40

3 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. (P - 207)

42,30

1,000

42,30

4 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 (P - 19)

9,57

12,000

114,84

5 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

11,280

60,80

6 F21L4JB3

m2

Demolició de paviment de qualsevol tipologia col·locat sobre formigó
inclosa demolició de base de formigó amb martell picador (P - 13)

6,58

4,000

26,32

7 F2225232

m3

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 (P - 29)

11,92

2,200

26,22

8 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

5,924

79,91

9 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

7,701

118,83

10 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

7,701

69,93

11 F2RA73G0

m3

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) (P - 34)

21,50

0,520

11,18

12 F21DQU02

u

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 (P - 10)

7,80

1,000

7,80

13 FD5J529V

u

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 (P - 178)

135,01

1,000

135,01

14 FD5ZV010

u

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 (P - 179)

176,55

1,000

176,55

15 FD7FNOU2

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 (P - 180)

50,39

2,000

100,78

16 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.
(P - 177)

175,74

1,000

175,74

17 F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 30)

1,36

1,200

1,63

18 F31521B1

m3

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 (P - 35)

73,77

1,800

132,79

19 F961V020

m

Subministrament de pedra granítica, corba, deixada de serra i
flamejada, per a vorada, de 20x24 cm (P - 39)

96,26

12,000

1.155,12

20 F96YV015

m

Col·locació de vorada corba sobre fonaments de formigó (P - 44)

19,18

12,000

230,16

21 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 (P - 46)

11,73

12,000

140,76

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

97

22 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 (P 48)

15,16

12,000

181,92

23 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 (P - 45)

88,58

1,200

106,30

24 F9HV601

dia

Equip d'estesa de mescla bituminosa (P - 73)

2.165,91

1,000

2.165,91

25 F9H1V100

t

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
(P - 75)

54,16

0,784

42,46

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
(P - 76)

58,19

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 (P - 78)

71,44

26 F9H1V120

27 F9H3V190

t

t

0,686

0,294

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 (P - 84)

0,69

4,000

2,76

29 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
(P - 83)

0,41

128,000

52,48

30 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) (P - 16)

500,00

1,000

500,00

31 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 (P
- 79)

17,67

1,764

31,17

32 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 (P - 66)

33,29

9,000

299,61

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 (P - 67)

40,99

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. (P - 86)

202,08

34 F9V1PC01

m2

u

2,280

1,000

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) (P - 104)

1,00

5,000

5,00

41 FBA1UVZ1

u

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 (P - 105)

1,10

280,000

308,00

42 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) (P - 118)

5,28

12,000

63,36

43 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) (P - 113)

4,45

40,000

178,00

44 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. (P - 119)

5,05

6,000

30,30

45 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) (P - 110)

4,34

5,000

21,70

46 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. (P - 121)

5,83

1,000

5,83

47 FBA3UX50

u

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 (P - 123)

9,89

2,000

19,78

48 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 (P - 141)

29,67

4,000

118,68

49 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 (P - 130)

16,49

1,000

16,49

50 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 (P - 140)

25,14

1,000

25,14

51 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 (P - 145)

8,00

5,000

40,00

52 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

4,000

115,20

53 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

11,000

36,30

54 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 (P - 165)

15,38

3,000

46,14

55 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 (P - 167)

10,57

12,000

126,84

93,46

202,08

35 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

23,300

204,81

36 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

280,000

22,40

37 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) (P - 96)

0,22

160,000

35,20

38 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) (P - 97)

0,27

60,000

16,20

39 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) (P - 101)

1,05

55,000

57,75

EUR

98

m

21,00

m2

Pàg.:

40 FBA1UVD8

39,92

28 F9J1V025

33 F9E1V130

PRESSUPOST

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST
56 FBBZUV62
57 XPA0IMPN

u
pa

Pàg.:
Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)
Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

6,37
500,00

11,000
1,000

99

Capítol

03

LOT_03

500,00

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

30

LÍNIES MODIFICADES

Titol 3 (1) (1)

12

3644N

t

Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en
calent que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns,
dissabtes o festius (P - 74)

1,52

1,764

2,68

59 F9HZW600

dia

Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent
que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns,
dissabtes o festius (P - 82)

625,00

1,000

625,00

Titol 3 (1) (1)

Obra

01.03.01.30.10
01

9.315,73

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

03

LOT_03

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

30

LÍNIES MODIFICADES

Titol 3 (1) (1)

11

3643N

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

2 F245U105

m3

3 F2R540H0

5,39

16,480

88,83

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,824

11,12

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

1,071

16,53

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

1,071

9,72

5 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 (P - 67)

40,99

4,080

167,24

1,920

10,35

6 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 (P - 66)

33,29

12,400

412,80

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,096

1,30

7 FBB1UVB0

u

29,67

2,000

59,34

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,125

1,93

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 (P - 141)

m3

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) (P - 33)

9,08

0,125

1,14

8 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

9 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

10 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

11 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

4,000

25,48

12 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

13 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 (P - 167)

10,57

8,000

84,56

14 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

45,000

3,60

15 FBA1UVD6

m

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) (P - 103)

0,80

45,000

36,00

16 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

2,000

96,14

17 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

2 F245U105

m3

3 F2R540H0
4 F2RA71H0

5 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 (P - 67)

40,99

1,920

78,70

6 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

7 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

8 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

9 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

10 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

4,000

25,48

11 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 (P - 165)

15,38

1,000

15,38

12 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 (P - 167)

10,57

4,000

42,28

13 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

Obra

1 F21L4H14

100

5,39

1 F21L4H14

TOTAL

Pàg.:

70,07

58 F9HW500

TOTAL

PRESSUPOST

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.30.11
01

822,70

Pressupost FASE V.2 NXB

EUR

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.30.12

Obra

01

Capítol

03

LOT_03

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

01

Gir Passeig Maragall - Navas de Tolosa

1.628,92

Pressupost FASE V.2 NXB

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST
Titol 3 (1) (1)

Pàg.:
01

101

Adeqüació calçada per gir BUS

PRESSUPOST

Pàg.:

102

17 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

10,000

29,70

18 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) (P - 109)

8,45

5,000

42,25

19 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) (amidament: m
realment pintat) (P - 112)

3,24

20,000

64,80

20 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 (P - 205)

149,03

3,000

447,09

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

10,000

65,90

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

20,000

33,00

3 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

177,750

1.562,42

4 FBA2NOU1

m2

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) (P - 106)

8,50

110,000

935,00

5 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 (P - 23)

4,65

8,000

37,20

6 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

1,000

3,30

21 FQ4Y0101

u

Col·locació de fitons de polimers (P - 206)

28,65

3,000

85,95

22 FBB2UVA3

u

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 (P - 150)

76,93

2,000

153,86

23 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 (P - 146)

16,00

2,000

32,00

24 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

2,000

6,60

25 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

26 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 (P - 167)

10,57

8,000

84,56

27 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

2,000

12,74

28 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

40,000

1.922,80

29 XPA0IMCA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'actuació en calçada
prevista. (P - 0)

1.000,00

1,000

1.000,00

7 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 (P - 8)

8 FBA1UV00

m

9 FBA1UVD8

m

12,50

1,000

12,50

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

685,000

54,80

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) (P - 104)

1,00

175,000

175,00

10 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) (P - 102)

0,70

310,000

217,00

11 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) (P - 99)

0,75

200,000

150,00

12 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. (P - 120)

3,62

12,000

43,44

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. (P - 121)

5,83

13 FBA3UX41

u

3,000

17,49

14 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. (P - 119)

5,05

26,000

131,30

15 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) (P - 113)

4,45

20,000

89,00

16 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) (P - 118)

5,28

65,000

343,20

EUR

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.03.02.01.01

Obra

01

Capítol

03

LOT_03

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Pressupost FASE V.2 NXB

Titol 3 (1)

01

Gir Passeig Maragall - Navas de Tolosa

Titol 3 (1) (1)

02

Obra civil semàfors

1 FDG5RAVO

m

7.783,66

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. (P -

82,89

30,000

2.486,70

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

103

PRESSUPOST

186)

Pàg.:

104

1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (P - 101)

2 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.
(P - 188)

56,73

2,000

113,46

5 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. (P - 120)

3,62

10,000

36,20

3 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 (P 189)

86,86

2,000

173,72

6 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. (P - 121)

5,83

6,000

34,98

4 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 (P - 191)

62,42

2,000

124,84

7 FBA3UX30

u

5,05

20,000

101,00

5 F9Z1V010

m

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 89)

2,46

4,000

9,84

6 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 (P 20)

12,53

0,960

12,03

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. (P - 119)

8 FBB2UVA3

u

76,93

2,000

153,86

6,58

0,480

3,16

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 (P - 150)

9 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 (P - 146)

16,00

2,000

32,00

10 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

2,000

6,60

11 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

12 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 (P - 167)

10,57

8,000

84,56

7 F21L4JB3

m2

Demolició de paviment de qualsevol tipologia col·locat sobre formigó
inclosa demolició de base de formigó amb martell picador (P - 13)

8 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,288

3,89

9 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,375

5,79

10 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,375

3,41

11 F981V0A8

u

Capçalera de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20
cm gruix. Totalment acabat (P - 51)

247,07

1,000

247,07

12 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 (P - 88)

69,99

17,000

1.189,83

13 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

2,000

12,74

13 F981V0B8

m

Paviment inclinat de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20
de 20 cm de gruix. Totalment acabat. (P - 55)

234,65

0,480

112,63

14 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

6,000

288,42

14 XPA0IMCA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'actuació en calçada
prevista. (P - 0)

1.000,00

1,000

1.000,00

15 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.03.02.01.02

5.486,37

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.03.02.02.01

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Obra

01

Capítol

03

LOT_03

Capítol

03

LOT_03

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

02

C/Navas de Tol. (entre Olesa i St. Ant. M. Claret)

Titol 3 (1)

02

C/Navas de Tol. (entre Olesa i St. Ant. M. Claret)

Titol 3 (1) (1)

01

Carril BUS

Titol 3 (1) (1)

02

Reforç senyalització parades/contenidors

1 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

17,500

153,83

2 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

175,000

14,00

3 FBA1UVD8

m

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) (P - 104)

1,00

92,000

92,00

4 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

1,05

83,000

87,15

EUR

1.278,10

Pressupost FASE V.2 NXB

1 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) (P - 110)

4,34

5,200

22,57

2 FBA1UVD6

m

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) (P - 103)

0,80

47,000

37,60

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

3 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

4 FBB1UVB0

u

5 FBB1UVZ0

u

105

0,08

52,200

4,18

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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

28,80

2,000

57,60

6 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

7 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

8 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

9 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 (P - 167)

10,57

8,000

84,56

10 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

4,000

25,48

11 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

2,000

96,14

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

Obra

01.03.02.02.02
01

447,43

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

03

LOT_03

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

03

Gir Pg. Valldaura-Fabra i Puig

Titol 3 (1) (1)

01

Adeqüació calçada per gir BUS

PRESSUPOST

Pàg.:

106

9 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. (P - 120)

3,62

2,000

7,24

10 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. (P - 121)

5,83

3,000

17,49

11 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. (P - 119)

5,05

9,000

45,45

12 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

10,000

29,70

13 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) (P - 113)

4,45

20,000

89,00

14 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

12,000

576,84

15 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.03.02.03.01

Obra

01

Capítol

03

LOT_03

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

04

C/Malats, 120

Titol 3 (1) (1)

01

Adeqüació calçada gir BUS

1.952,38

Pressupost FASE V.2 NXB

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

5,000

32,95

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

10,000

16,50

3 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

39,370

346,06

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

2,000

13,18

4 FBA2NOU1

m2

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) (P - 106)

8,50

13,370

113,65

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

4,000

6,60

3 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

1,000

8,79

4 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) (P - 118)

5,28

10,000

52,80

5 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 (P - 129)

2,75

1,000

2,75

6 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

1,000

3,30

7 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

8 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

9 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

5 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

120,000

9,60

6 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) (P - 110)

4,34

10,000

43,40

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) (P - 104)

1,00

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) (P - 101)

1,05

7 FBA1UVD8

8 FBA1UVD4

m

m

30,000

90,000

30,00

94,50

EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

107

10 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

5,000

16,50

11 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

10,57

8,000

84,56

6,37

4,000

25,48

12 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 (P - 167)

13 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

14 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

2,000

96,14

15 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.03.02.04.01

Obra

01

Capítol

03

LOT_03

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

05

Plaça de Sants

Titol 3 (1) (1)

01

Carril BUS i senyalització calçada

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

5,000

32,95

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

10,000

16,50

3 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

89,200

784,07

4 FBA2NOU1

m2

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) (P - 106)

8,50

63,400

538,90

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 (P - 23)

4,65

u

6 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

7 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 (P - 8)

15,000

69,75

3,30

4,000

13,20

12,50

2,000

25,00

8 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

232,000

18,56

9 FBA1UVD8

m

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) (P - 104)

1,00

40,000

40,00

10 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) (P - 99)

0,75

70,000

52,50

11 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) (P - 102)

0,70

122,000

85,40

EUR

108

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) (P - 118)

5,28

110,000

580,80

13 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. (P - 119)

5,05

10,000

50,50

14 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. (P - 120)

3,62

5,000

18,10

15 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. (P - 121)

5,83

2,000

11,66

16 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) (P - 110)

4,34

33,000

143,22

17 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

5,000

14,85

18 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

40,000

1.922,80

19 XPA11COM

pa

Partida alçada a justificar per la senyalització, balisament, proteccions
i cartelleria necessària per donar compliment a les indicacions del
COM per executar l'obra (P - 0)

1.000,00

1,000

1.000,00

20 XPA0IMCA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'actuació en calçada
prevista. (P - 0)

1.000,00

1,000

1.000,00

Pressupost FASE V.2 NXB

u

Pàg.:

12 FBA3UX11

623,80

1 FBBYUV35

5 F21QV010

PRESSUPOST

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.03.02.05.01

Obra

01

Capítol

03

LOT_03

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

6.418,76

Pressupost FASE V.2 NXB

Titol 3 (1)

05

Plaça de Sants

Titol 3 (1) (1)

02

Obra civil retall voreres

1 F21B3001

m

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió, transport a abocador i cànon d'abocament (P - 3)

16,34

65,000

1.062,10

2 F21QUV10

u

Retirada de mòdul de sustentació de bicicletes (P - 22)

24,99

5,000

124,95

3 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 (P - 23)

4,65

2,000

9,30

4 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 (P - 19)

9,57

85,000

813,45

5 F9Z1V010

m

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 89)

2,46

170,000

418,20
EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018
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109

6 F21L4JB3

m2

Demolició de paviment de qualsevol tipologia col·locat sobre formigó
inclosa demolició de base de formigó amb martell picador (P - 13)

6,58

17,000

111,86

7 F21N4XN2

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 14)

5,22

170,000

887,40

Demolició de paviment de formigó, de qualsevol gruix, i de més de 2 m
d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora (P 11)

31,75

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 (P - 28)

2,87

398,01

2,000

796,02

8 F21KN010

9 F221U112

m3

m3

34,000

34,000

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. (P 217)

11 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

93,500

1.261,32

12 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

121,550

1.875,52

13 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

121,550

1.103,67

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 (P - 42)

37,71

m

85,000

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 (P - 84)

0,69

170,000

117,30

25 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
(P - 83)

0,41

340,000

139,40

26 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) (P - 16)

500,00

1,000

500,00

27 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 (P
- 79)

17,67

74,970

1.324,72

28 F9HW500

t

Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en
calent que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns,
dissabtes o festius (P - 74)

1,52

74,970

113,95

29 F9HZW600

dia

Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent
que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns,
dissabtes o festius (P - 82)

625,00

1,000

625,00

30 F9HV601

dia

Equip d'estesa de mescla bituminosa (P - 73)

2.165,91

1,000

2.165,91

31 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 (P - 15)

1,02

127,500

130,05

32 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. (P - 204)

16,39

2,000

32,78

33 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 (P - 209)

46,16

5,000

230,80

34 FHM1XX01

u

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. (P - 196)

680,85

3,000

2.042,55

35 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. (P - 184)

94,23

45,000

4.240,35

3.205,35

15 F9312V1J

m3

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 36)

25,79

25,500

657,65

16 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 (P 37)

81,70

45,900

3.750,03

17 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 (P - 66)

33,29

25,000

832,25

18 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 (P - 45)

88,58

3,400

301,17

110

m2

97,58

u

Pàg.:

24 F9J1V025

1.079,50

10 FRE6XXD1

14 F96AV010

PRESSUPOST

19 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 (P - 46)

11,73

85,000

997,05

20 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 (P 48)

15,16

85,000

1.288,60

21 F9H1V100

t

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
(P - 75)

54,16

33,320

1.804,61

36 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 (P - 210)

1.836,95

3,000

5.510,85

22 F9H1V120

t

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
(P - 76)

58,19

29,155

1.696,53

37 FB15A181

m

Subministrament i col·locació de barana model ´´Barcelona: Tipus II´´,
segons fitxes d'elements urbans.Tot inclós, completament muntada i
acabada. (P - 90)

132,99

65,000

8.644,35

38 XPA0SMFO

pa

3.000,00

3,000

9.000,00

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 (P - 78)

71,44

Partida alçada a justificar pels treballs de desplaçament de semàfors.
Inclou treballs de desconnexionat i retirada de columna o bàcul,
implantació de semàfors provisionals, plantilles per fonamentació,
estesa de cable en tubulars, col·locació de columna o bàcul a nou
emplaçament, connexionat, enginyeria de trànsit a la cruïlla (estructura
de fases, repartiment, desfasament, selecció horària, etc.), modificació
d'estructura de fases en regulador semafòric, amb elaboració de la
nova documentació de la intersecció, etc. Tot inclòs per deixar la
instal·lació semafòrica en perfecte funcionament en el nou
emplaçament. (P - 0)

23 F9H3V190

t

12,495

892,64

EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
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111

39 F21B2V21

m2

Retirada de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer
galvanitzat (P - 6)

8,35

3,750

31,31

40 F21B2V79

u

Arrancada de suport de senyalització informativa urbana de
2500x2500 mm, inclós demolició fonamentació, càrrega i transport,
cànon d'abocament i reposició de paviment existent (P - 9)

153,79

1,000

153,79

41 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 (P - 173)

233,85

1,000

233,85

42 FBFYUV31

u

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 (P - 172)

123,10

1,000

123,10

43 FBFZUV62

u

Brides d'alumini pintades o anoditzades de 110 a 120 mm amb cargols
d'acer inoxidable (P - 174)

12,97

6,000

77,82

44 FBBYUV20

m2

Muntatge de cartells en plafons d'alumini extrussionat o lamel·les
d'acer galvanitzat (P - 163)

4,62

3,750

17,33

45 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. (P
- 220)

59,81

85,000

5.083,85

46 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. (P - 221)

3,59

300,000

1.077,00

47 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 (P - 219)

2,82

100,000

282,00

48 XPA11COM

pa

Partida alçada a justificar per la senyalització, balisament, proteccions
i cartelleria necessària per donar compliment a les indicacions del
COM per executar l'obra (P - 0)

1.000,00

1,000

1.000,00

49 XPA0IMOC

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'actuació d'obra civil
(P - 0)

2.000,00

1,000

2.000,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

Obra

01.03.02.05.02
01
03

LOT_03

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

05

Plaça de Sants

Titol 3 (1) (1)

03

Desplaçament bicing 188

1 FDG5RAVO

2 FDG5RACA

m

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. (P 186)

82,89

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

141,44

15,000

26,000

1.243,35

112

3 F9HV601

dia

Equip d'estesa de mescla bituminosa (P - 73)

2.165,91

1,000

2.165,91

4 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. (P - 24)

6.000,42

1,000

6.000,42

5 F9H1V120

t

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
(P - 76)

58,19

1,784

103,81

6 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 (P - 78)

71,44

8,600

614,38

7 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 (P
- 79)

17,67

10,384

183,49

8 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 (P - 80)

947,50

1,000

947,50

9 F9HZW600

dia

Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent
que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns,
dissabtes o festius (P - 82)

625,00

1,000

625,00

10 F9HZW300

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 (P - 81)

4,90

4,651

22,79

11 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 (P - 15)

1,02

611,000

623,22

12 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) (P - 16)

500,00

1,000

500,00

13 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) (P - 109)

8,45

15,000

126,75

14 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 (P 190)

130,59

3,000

391,77

15 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 (P 189)

86,86

1,000

86,86

16 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

114,91

3,000

344,73

3.677,44

EUR

Pàg.:
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. (P - 185)

69.964,81

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

PRESSUPOST

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

113

PRESSUPOST

Pàg.:

114

UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 192)
17 FDKZH9C4

18 FG1AC030

u

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 (P - 191)
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:

62,42

5.768,93

1,000

1,000

62,42

5.768,93

TOTAL

pa

Titol 3 (1) (1)

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'actuació en calçada
prevista. (P - 0)

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

03

LOT_03

Titol 3

03

PARTIDES ALÇADES

Titol 3 (1)

01

Seguretat i salut

1 XPASLOT3

pa

1.000,00

1,000

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

01.03.03.01

Obra

01

Capítol

03

LOT_03

Titol 3

03

PARTIDES ALÇADES

Titol 3 (1)

02

Imprevistos

TOTAL

01.03.02.05.03

Obra

Titol 3 (1)

1 XPA0LOT3

- 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 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. (P - 193)
19 XPA0IMCA

TOTAL

pa

Titol 3 (1)

Partida alçada a justificar per possibles imprevistos en parades i/o en
les actuacions de calçada projectades en el LOT3 (P - 0)

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

01

61A

1 F21L4H14

m2

15.000,00

1,000

2 F245U105

m3

3 F2R540H0

m3

4 F2RA71H0

m3

5 F2RA73G0

15.000,00

15.000,00

Pressupost FASE V.2 NXB

5,39

9,000

48,51

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,450

6,07

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,585

9,03

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) (P - 33)

9,08

0,585

5,31

m3

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) (P - 34)

21,50

0,520

11,18

6 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 (P - 66)

33,29

9,000

299,61

7 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

4,000

13,20

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 (P - 8)

12,50

1,000

12,50

9 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

1.000,00

TOTAL

1,000

Pressupost FASE V.2 NXB

01.03.03.02

24.488,77

3.599,19

3.599,19

Titol 3 (1) (1)

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

01.04.01.10.01

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

02

61N

555,41

Pressupost FASE V.2 NXB

3.599,19

EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

115

PRESSUPOST
21 XPA0IMPN

1 F21QUV10

u

Retirada de mòdul de sustentació de bicicletes (P - 22)

24,99

5,000

124,95

2 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 (P - 8)

12,50

1,000

12,50

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

3 F21L4H14

m2

11,640

62,74

4 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,582

7,85

5 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,757

11,68

6 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,757

6,87

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) (P - 34)

21,50

7 F2RA73G0

m3

1,040

22,36

8 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 (P - 67)

40,99

2,640

108,21

9 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 (P - 66)

33,29

9,000

299,61

10 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. (P - 86)

202,08

1,000

202,08

11 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

12 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

13 FBB2UV11

u

Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus
S de 900x600 mm (P - 147)

47,96

1,000

47,96

14 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

15 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

5,000

16,50

16 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 (P - 165)

15,38

3,000

46,14

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm
de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal (P - 167)

10,57

17 FBBZUV30

m

18 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

19 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

20 FQPYUV13

u

Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes inclòs base de
sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, paviment
normal (P - 208)

TOTAL

126,84

6,37

5,000

31,85

3,30

1,000

3,30

30,78

5,000

153,90

EUR

Titol 3 (1) (1)

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

01.04.01.10.02

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

03

62A

116
500,00

1.918,28

Pressupost FASE V.2 NXB

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

2 F245U105

m3

3 F2R540H0

5,39

15,240

82,14

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,762

10,28

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,991

15,29

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,991

9,00

5 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 (P - 66)

33,29

15,240

507,34

6 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

4,000

13,20

7 FBB2UV11

u

Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus
S de 900x600 mm (P - 147)

47,96

2,000

95,92

8 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 (P - 146)

16,00

2,000

32,00

9 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

2,000

12,74

10 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

12,600

110,75

11 FBA2NOU1

m2

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) (P - 106)

8,50

3,600

30,60

12 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 (P - 129)

2,75

5,000

13,75

13 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

4,000

192,28

14 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

TOTAL
12,000

pa

Pàg.:

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.03

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

04

220A

1.275,29

Pressupost FASE V.2 NXB

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

1 F21L4H14

2 F21X0001

m2

u

Pàg.:

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

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. (P - 26)

20,23

15,000

1,000

117

80,85

20,23

3 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,750

10,12

4 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,975

15,04

5 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,975

8,85

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) (P - 34)

21,50

33,29

15,000

499,35

3,30

4,000

13,20

12,50

1,000

12,50

6 F2RA73G0

m3

7 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 (P - 66)

8 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

9 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 (P - 8)

0,520

11,18

PRESSUPOST
3 F21L4H14

m2

4 F245U105

m3

5 F2R540H0

m3

6 F2RA71H0

m3

7 F9E1V130

Pàg.:
Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

118

5,39

1,920

10,35

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,096

1,30

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,125

1,93

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) (P - 33)

9,08

0,125

1,14

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 (P - 67)

40,99

1,920

78,70

8 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

9 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

10 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

11 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

5,000

16,50

12 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

13 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 (P - 167)

10,57

8,000

84,56
31,85

10 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

1,000

3,30

14 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

5,000

11 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 (P - 165)

15,38

1,000

15,38

15 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

1,000

3,30

16 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

5,000

14,85

17 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

1,500

72,11

10,57

4,000

18 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

6,37

1,000

6,37

150,00

1,000

150,00

12 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 (P - 167)

13 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

14 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.04

42,28

888,65

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.05

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Pressupost FASE V.2 NXB

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V23

Capítol

04

LOT_04

Titol 3 (1) (1)

06

1787A

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

05

1630N

1 FBBWUV40
2 FBBYUV35

u
u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

4,000
2,000

6,60

1 F21L4H14

m2

2 F245U105

m3

3 F2R540H0

m3

4 F2RA71H0

m3

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

13,18

EUR

1.000,07

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

9,000

48,51

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,450

6,07

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,585

9,03

9,08

0,585

5,31

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

119

MAM/304/2002) (P - 33)
5 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 (P - 66)

33,29

9,000

299,61

6 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. (P - 26)

20,23

1,000

20,23

7 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

75,000

6,00

8 FBA1UVD8

m

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) (P - 104)

1,00

75,000

75,00

9 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

2,000

96,14

10 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.06

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

07

2464A

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

14,760

79,56

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,738

9,96

3 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,959

14,80

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,959

8,71

5 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 (P - 66)

33,29

14,760

491,36

6 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.07

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

08

2464N

1 F21L4H14

m2

754,39

Pàg.:

120

2 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,594

8,01

3 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,772

11,91

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,772

7,01

5 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 (P - 66)

33,29

9,000

299,61

6 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 (P - 67)

40,99

2,880

118,05

7 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 (P - 141)

29,67

4,000

118,68

8 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 (P - 145)

8,00

4,000

32,00

9 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

4,000

115,20

10 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

8,000

26,40

11 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

12 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 (P - 167)

10,57

8,000

84,56

13 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

8,000

50,96

14 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. (P - 86)

202,08

1,000

202,08

15 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

715,90

2 F245U105

TOTAL

PRESSUPOST

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.08

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

09

2721A

1.669,26

Pressupost FASE V.2 NXB

Pressupost FASE V.2 NXB

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

11,880

64,03

EUR

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

14,880

80,20

2 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. (P - 26)

20,23

2,000

40,46

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

121

3 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,744

10,04

4 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,967

14,92

5 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,967

8,78

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) (P - 34)

21,50

33,29

14,760

491,36

3,30

4,000

13,20

2,000

25,00

6 F2RA73G0

m3

7 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 (P - 66)

8 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

9 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 (P - 8)

12,50

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 (P - 132)

2,97

10 FBABUV18

u

1,040

20,000

22,36

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

2,000

96,14

12 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.09

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

10

2723A

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

1.011,86

5,39

5,880

31,69

2 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,294

3,97

3 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,382

5,89

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,382

3,47

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) (P - 34)

21,50

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 (P - 66)

33,29

5 F2RA73G0

6 F9E1V020

m3

m2

7 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

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 (P - 8)

1,040

5,880

9 XPA0IMPA

TOTAL

pa

Titol 3 (1) (1)

22,36

3,30

4,000

13,20

2,000

25,00

EUR

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

01.04.01.10.10
01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

11

2723N

122
150,00

451,33

Pressupost FASE V.2 NXB

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

2 F245U105

m3

3 F2R540H0

5,39

11,520

62,09

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,576

7,77

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,749

11,56

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,749

6,80

5 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 (P - 66)

33,29

9,000

299,61

6 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 (P - 67)

40,99

2,520

103,29

7 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 (P - 141)

29,67

4,000

118,68

8 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 (P - 145)

8,00

4,000

32,00

9 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

4,000

115,20

10 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

8,000

26,40

11 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

12 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 (P - 167)

10,57

8,000

84,56

13 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

8,000

50,96

14 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

30,000

2,40

15 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) (P - 97)

0,27

25,000

6,75

16 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) (P - 108)

3,84

5,000

19,20

195,75

12,50

Pàg.:

Obra

59,40

11 FBZBUV70

TOTAL

PRESSUPOST

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

123

17 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

1,500

72,11

18 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. (P - 86)

202,08

1,000

202,08

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

19 XPA0IMPN

TOTAL

pa

Titol 3 (1) (1)

Obra

01.04.01.10.11
01
04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

12

2730A

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

3,240

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,162

2,19

3 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,211

3,26

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) (P - 33)

9,08

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 (P - 66)

33,29

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

5 F9E1V020

6 XPA0IMPA

TOTAL

m2

pa

Titol 3 (1) (1)

3,240

1,000

01.04.01.10.12

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

13

2731A

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

2 F245U105

m3

3 F2R540H0
4 F2RA71H0

5 F2RA73G0

0,211

1,92

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 (P - 66)

7 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

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 (P - 8)

9 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

33,29

3,240

107,86

3,30

4,000

13,20

12,50

2,000

25,00

1,000

150,00

01.04.01.10.13

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

14

3190A

1 F21L4H14

m2

343,25

Pressupost FASE V.2 NXB

2 F245U105

m3

3 F2R540H0

m3

4 F2RA71H0

m3

5 F2RA73G0

3,240

17,46

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,162

2,19

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,211

3,26

m3

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) (P - 33)

9,08

0,211

1,92

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

21,50

5,880

31,69

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,294

3,97

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,382

5,89

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) (P - 33)

9,08

0,382

3,47

m3

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) (P - 34)

21,50

0,520

11,18

6 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 (P - 66)

33,29

5,880

195,75

7 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

3,000

9,90

8 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

1,000

28,80

9 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 (P - 8)

12,50

1,000

12,50

10 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 (P - 129)

2,75

3,000

8,25

11 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) (P - 113)

4,45

5,000

22,25

12 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

TOTAL
22,36

EUR

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

150,00

282,69

1,040

Titol 3 (1) (1)

107,86

5,39

m3

124

17,46

m3

m3

m2

TOTAL

2 F245U105

4 F2RA71H0

6 F9E1V020

1.752,22

5,39

Pàg.:
MAM/304/2002) (P - 34)

500,00

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

1 F21L4H14

1,000

PRESSUPOST

Obra

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.14
01

483,65

Pressupost FASE V.2 NXB

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

125

PRESSUPOST

Pàg.:

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V23

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

16

3451A

Titol 3 (1) (1)

15

3371N

126

1 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

4,000

13,20

1 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 (P - 23)

4,65

3,000

13,95

2 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 (P - 8)

12,50

1,000

12,50

2 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

11,400

61,45

3 F2RA73G0

m3

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) (P - 34)

21,50

0,520

11,18

4 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
(P - 148)

29,79

1,000

29,79

5 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 (P - 145)

8,00

1,000

8,00

6 FBB3UVA2

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària (P - 154)

22,73

1,000

22,73

7 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

2,000

12,74

8 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

2,000

6,60

9 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

25,000

74,25

10 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

3,000

144,21

11 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

3 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,222

2,99

4 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,289

4,46

5 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,289

2,62

6 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 (P - 66)

33,29

9,000

299,61

7 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 (P - 67)

40,99

2,400

98,38

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. (P - 86)

202,08

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 (P - 141)

29,67

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 (P - 145)

8,00

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

8 F9V1PC01

9 FBB1UVB0

10 FBB1UVZ0

11 FBB3UVA4

u

u

u

u

1,000

2,000

202,08

59,34
TOTAL

2,000

2,000

16,00

57,60

12 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

13 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 (P - 165)

15,38

1,000

15,38

10,57

4,000

6,37

4,000

25,48

500,00

1,000

500,00

14 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 (P - 167)

15 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

16 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.15

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

04

LOT_04

Titol 3 (1) (1)

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

17

3618N

EUR

485,20

Pressupost FASE V.2 NXB

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

12,240

65,97

2 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. (P - 26)

20,23

1,000

20,23

3 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,612

8,26

4 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,796

12,28

5 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,796

7,23

42,28

1.414,82

01.04.01.10.16

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

127

6 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 (P - 66)

33,29

9,000

299,61

7 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 (P - 67)

40,99

3,240

132,81

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. (P - 86)

202,08

8 F9V1PC01

u

1,000

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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

10 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

11 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

12 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

13 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

10,57

8,000

6,37

4,000

25,48

500,00

1,000

500,00

m

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm
de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal (P - 167)

15 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

16 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

Obra

01.04.01.10.17
01

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 (P 37)

81,70

0,338

27,61

8 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 (P - 66)

33,29

11,250

374,51

9 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 (P - 67)

40,99

2,400

98,38

10 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. (P - 86)

202,08

1,000

202,08

11 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 (P - 141)

29,67

4,000

118,68

12 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 (P - 145)

8,00

4,000

32,00

13 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

4,000

115,20

14 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

8,000

26,40

15 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

16 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 (P - 167)

10,57

8,000

84,56

17 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

8,000

50,96

18 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

18

3623N

TOTAL

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

11,400

61,45

2 F21PV210

u

Demolició d'escossell format de qualsevol forma o tipus, col·locada
sobre formigó, amb mitjans mecànics o manuals (P - 21)

19,12

1,000

19,12

Titol 3 (1) (1)

m3

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 (P - 29)

11,92

0,338

4,03

4 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

1,008

13,60

5 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

1,310

20,21

6 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

1,310

11,89

EUR

01.04.01.10.18

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

19

3624N

1 F21L4H14

3 F2225232

128

m3

84,56

1.535,41

Pàg.:

7 F936V005

202,08

9 FBB1UVB0

14 FBBZUV30

PRESSUPOST

m2

1.791,44

Pressupost FASE V.2 NXB

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

11,040

59,51

2 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

1,214

16,38

3 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

1,579

24,36

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

1,579

14,34

5 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 (P - 67)

40,99

2,040

83,62

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

129

6 F9DLM860

m2

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 (P - 64)

54,08

9,000

486,72

7 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 (P 48)

15,16

6,630

100,51

8 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. (P - 86)

202,08

1,000

202,08

9 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

1,000

3,30

10 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

11 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

12 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

13 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

5,000

16,50

14 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

10,57

8,000

84,56

6,37

5,000

31,85

500,00

1,000

500,00

15 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 (P - 167)

16 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

17 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

Obra

01.04.01.10.19
01

1.787,43

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

20

3625N

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

2,000

13,18

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

4,000

6,60

3 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

2,000

17,58

4 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

1,000

48,07

5 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

11,880

64,03

6 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,594

8,01

7 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,772

11,91

EUR

PRESSUPOST

Pàg.:

130

8 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,772

7,01

9 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 (P - 67)

40,99

2,880

118,05

10 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 (P - 66)

33,29

9,000

299,61

11 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. (P - 86)

202,08

1,000

202,08

12 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

13 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

14 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

15 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

16 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

4,000

25,48

17 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.20

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

21

3626N

1.467,75

Pressupost FASE V.2 NXB

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

5,000

32,95

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

10,000

16,50

3 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 (P - 125)

76,94

1,000

76,94

4 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

2,500

21,98

5 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

2,000

96,14

6 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

12,600

67,91

7 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,630

8,50

8 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,819

12,64

9 F2RA71H0

m3

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

9,08

0,819

7,44

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

131

PRESSUPOST

MAM/304/2002) (P - 33)

Pàg.:

132

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. (P - 86)

10 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 (P - 67)

40,99

3,600

147,56

11 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 (P - 66)

33,29

9,000

299,61

8 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 (P - 141)

29,67

4,000

118,68

12 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 (P - 141)

29,67

4,000

118,68

9 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 (P - 145)

8,00

4,000

32,00

13 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 (P - 145)

8,00

4,000

32,00

10 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

4,000

115,20

11 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

8,000

26,40

14 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

4,000

115,20

12 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

8,000

50,96

13 FBBYUV60

u

1,000

15,38

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

8,000

26,40

16 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

8,000

50,96

17 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 (P - 165)

15,38

1,000

15,38

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 (P - 165)

15,38

15 FBBYUV10

14 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 (P - 167)

10,57

4,000

42,28

15 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

5,000

14,85

16 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

1,000

48,07

17 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

18 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 (P - 167)

10,57

4,000

42,28

19 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.21

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

22

3627AD

1.689,07
TOTAL

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

2,880

15,52

2 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. (P - 26)

20,23

2,000

40,46

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.22

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

23

3628N

974,29

Pressupost FASE V.2 NXB

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

3,000

19,77

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

6,000

9,90

3 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

7,320

39,45

3 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,144

1,94

4 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,805

10,86

4 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,187

2,89

5 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

1,047

16,16

5 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,187

1,70

6 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

1,047

9,51

6 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 (P - 66)

33,29

2,880

95,88

7 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 (P 48)

15,16

23,790

360,66

7 F9V1PC01

u

Reblert d'escocell amb LLAMBORDINS PREFABRICATS DE
FORMIGÓ, articulats mitjançant armat i de mida 77x77x6 cm. Inclou

202,08

1,000

202,08

8 F9E1NOU

m2

Paviment per encaminador a base de resines (punts o estriat) (P - 65)

72,61

2,520

182,98

EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST
9 F9V1PC01

10 FBB1UVB0

u

u

Pàg.:
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. (P - 86)

202,08

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 (P - 141)

29,67

1,000

2,000

133
202,08

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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

12 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

13 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

14 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

4,000

25,48

15 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 (P - 165)

15,38

1,000

15,38

16 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 (P - 167)

10,57

4,000

42,28

17 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

2,500

21,98

18 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

5,000

14,85

19 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

2,000

96,14

20 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.23

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

24

3629N

1 FBBYUV35

u

1.713,62

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

5,000

32,95

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

10,000

16,50

3 F9Z1V010

m

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 89)

2,46

20,000

49,20

4 F21PV002

m

Demolició de vorada de qualsevol tipologia, col·locada sobre formigó,
inclosa base de formió, amb mitjans mecànics o manuals (P - 17)

5,00

20,000

100,00

5 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 (P - 18)

7,18

20,000

143,60

6 F21L4JB3

m2

Demolició de paviment de qualsevol tipologia col·locat sobre formigó
inclosa demolició de base de formigó amb martell picador (P - 13)

6,58

50,000

329,00

7 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

3,840

20,70

EUR

Pàg.:

134

8 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

15,372

207,37

9 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

19,984

308,35

10 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

19,984

181,45

11 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 (P 37)

81,70

12,500

1.021,25

12 F961V010

m

Subministrament de pedra granítica, recta, serrada mecanicament i
flamejada, per a vorada, de 20x24 cm (P - 38)

42,91

20,000

858,20

13 F96YV010

m

Col·locació de vorada recta sobre fonaments de formigó (P - 43)

12,83

20,000

256,60

14 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 (P - 47)

11,86

20,000

237,20

15 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 (P 48)

15,16

32,480

492,40

16 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 (P - 68)

43,15

50,000

2.157,50

17 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 (P - 67)

40,99

3,840

157,40

18 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

19 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

20 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

21 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

5,000

16,50

22 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

5,000

31,85

23 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 (P - 165)

15,38

1,000

15,38

24 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 (P - 167)

10,57

4,000

42,28

25 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

1,000

3,30

26 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

2,500

21,98

27 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 (P - 128)

54,95

1,000

54,95

28 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

2,000

96,14

29 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

59,34

11 FBB1UVZ0

TOTAL

PRESSUPOST

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.24

7.484,99

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

135

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

10

LÍNIA V23

Obra

01

3630N/2897AD

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

02

567A

Titol 3 (1) (1)

25

Pressupost FASE V.2 NXB

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

2 F245U105

m3

3 F2R540H0
4 F2RA71H0

TOTAL

5,39

6,000

32,34

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,660

8,90

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,858

13,24

m3

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) (P - 33)

9,08

0,858

7,79

5 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 (P - 71)

45,91

6,000

275,46

6 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

Obra

01.04.01.10.25
01
04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

01

341A

m2

487,73

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

2,880

15,52

2 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,144

1,94

3 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,187

2,89

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,187

1,70

5 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 (P - 66)

33,29

2,880

95,88

6 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

0,450

3,96

7 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 (P - 128)

54,95

2,000

109,90

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

8 FBZBUV70
9 XPA0IMPA

h
pa

Titol 3 (1) (1)

1,000

96,14

477,93

Pressupost FASE V.2 NXB

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

14,520

78,26

2 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,726

9,79

3 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,944

14,57

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,944

8,57

5 F2RA73G0

m3

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) (P - 34)

21,50

1,040

22,36

6 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 (P - 66)

33,29

14,520

483,37

7 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. (P - 26)

20,23

2,000

40,46

8 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

2,000

6,60

9 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 (P - 8)

12,50

1,000

12,50

10 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

3,750

32,96

11 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

2,000

96,14

12 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 (P - 129)

2,75

5,000

13,75

13 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

TOTAL

2,000

01.04.01.20.01

1 F21L4H14

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

1 F21L4H14

136

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.02

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

03

1191A

969,33

Pressupost FASE V.2 NXB

150,00

EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

2 F245U105

m3

3 F2R540H0
4 F2RA71H0

5 F2RA73G0

6 F21X0001

7 F9E1V020

137

5,39

15,480

83,44

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,774

10,44

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

1,006

15,52

m3

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) (P - 33)

9,08

1,006

9,13

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) (P - 34)

21,50

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. (P - 26)

20,23

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 (P - 66)

33,29

m3

u

m2

0,520

2,000

8,79

4,500

39,56

9 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

4,000

13,20

10 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 (P - 8)

12,50

1,000

12,50

11 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 (P - 129)

2,75

4,000

11,00

12 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

10,000

29,70

13 FBB2UV11

u

Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa tipus
S de 900x600 mm (P - 147)

47,96

1,000

47,96

14 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

1,000

15 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

1,000

3,30

16 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

01.04.01.20.03
01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

04

1908A

1 F21L4H14

m2

13,49

0,720

9,71

3 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,936

14,44

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,936

8,50

5 F9B4N004

m

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 (P - 63)

58,19

19,800

1.152,16

6 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 (P - 66)

33,29

4,140

137,82

7 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 (P
- 176)

114,97

15,000

1.724,55

8 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

Titol 3 (1) (1)

6,37

999,09

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

05

1908N

5,39

14,400

3.274,80

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 (P 20)

12,53

3,600

45,11

2 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

14,280

76,97

3 F9Z1V010

m

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 89)

2,46

10,000

24,60

4 F961V010

m

Subministrament de pedra granítica, recta, serrada mecanicament i
flamejada, per a vorada, de 20x24 cm (P - 38)

42,91

7,000

300,37

5 F96YV010

m

Col·locació de vorada recta sobre fonaments de formigó (P - 43)

12,83

7,000

89,81

6 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 (P - 67)

40,99

5,280

216,43

7 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 (P - 66)

33,29

2,400

79,90

8 F9B4N004

m

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 (P - 63)

58,19

24,000

1.396,56

9 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 (P
- 176)

114,97

20,000

2.299,40

10 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

202,08

1,000

202,08

77,62

EUR

Pressupost FASE V.2 NXB

1 F21PV200

Pressupost FASE V.2 NXB

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

01.04.01.20.04

515,33

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

Obra

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

40,46

m2

Titol 3 (1) (1)

138

m3

TOTAL
15,480

Pàg.:

2 F245U105

11,18

8 F21B1V12

TOTAL

PRESSUPOST

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

139

retirada vegetació i possibles tancaments existents, i el
subministrament i col·locació de la peça per deixar l'escocell
completament acabat. (P - 86)

PRESSUPOST

Pàg.:
reposició del paviment afectat (P - 8)

9 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

11 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

2,514

33,91

12 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

3,268

50,43

TOTAL

13 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

3,268

29,67

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

07

2738A

Titol 3 (1) (1)

14 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

65,000

5,20

15 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) (P - 96)

0,22

65,000

14,30

16 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 (P - 116)

8,24

2,000

16,48

1 F21L4H14

m2

17 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. (P - 124)

4,75

1,000

4,75

2 F245U105

m3

3 F2R540H0

m3

4 F2RA71H0

m3

5 F2RA73G0

18 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

2,000

96,14

19 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

140

01.04.01.20.05

5.482,11

150,00

1,000

01.04.01.20.06

150,00

760,92

Pressupost FASE V.2 NXB

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

14,520

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,726

9,79

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,944

14,57

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) (P - 33)

9,08

0,944

8,57

m3

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) (P - 34)

21,50

1,040

22,36

6 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 (P - 66)

33,29

14,520

483,37

Pressupost FASE V.2 NXB

78,26

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

7 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

8,000

26,40

Titol 3

01

PARADES

8 F21B2V70

u

12,50

2,000

25,00

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

06

2737A

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 (P - 8)

9 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

2 F245U105

m3

3 F2R540H0

5,39

13,440

72,44

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,672

9,07

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,874

13,49

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,874

7,94

5 F2RA73G0

m3

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) (P - 34)

21,50

1,040

22,36

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 (P - 66)

33,29

6 F9E1V020

m2

7 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

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

13,440

447,42

3,30

4,000

13,20

12,50

2,000

25,00

EUR

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.07

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

08

2740A

818,32

Pressupost FASE V.2 NXB

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

2 F245U105

m3

3 F2R540H0

m3

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

5,39

14,640

78,91

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,732

9,87

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,952

14,69

9,08

0,952

8,64

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

141

5 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 (P - 66)

33,29

14,640

487,37

6 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. (P - 26)

20,23

2,000

40,46

7 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 (P - 129)

2,75

3,000

8,25

8 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

1,000

48,07

9 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.08

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

09

2742A

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

2 F245U105

m3

3 F2R540H0

846,26

5,39

4,560

24,58

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,228

3,08

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,296

4,57

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,296

2,69

5 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 (P - 66)

33,29

4,560

151,80

6 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

4,000

13,20

7 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 (P - 129)

2,75

4,000

11,00

8 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

1,000

48,07

9 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

0,000

0,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.09

PRESSUPOST

Pàg.:

142

1 F9Z1V010

m

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 89)

2,46

30,000

73,80

2 F21N4XN2

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 14)

5,22

14,280

74,54

3 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,820

11,06

4 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

1,065

16,43

5 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

1,065

9,67

6 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 (P - 67)

40,99

5,280

216,43

7 F9E1NOU

m2

Paviment per encaminador a base de resines (punts o estriat) (P - 65)

72,61

5,280

383,38

8 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 (P - 87)

50,35

9,000

453,15

9 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. (P - 86)

202,08

2,000

404,16

10 F21B2V21

m2

Retirada de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer
galvanitzat (P - 6)

8,35

6,250

52,19

11 F21B2V79

u

Arrancada de suport de senyalització informativa urbana de
2500x2500 mm, inclós demolició fonamentació, càrrega i transport,
cànon d'abocament i reposició de paviment existent (P - 9)

153,79

1,000

153,79

12 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 (P - 173)

233,85

1,000

233,85

13 FBFYUV31

u

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 (P - 172)

123,10

1,000

123,10

14 FBFZUV62

u

Brides d'alumini pintades o anoditzades de 110 a 120 mm amb cargols
d'acer inoxidable (P - 174)

12,97

6,000

77,82

15 FBBYUV20

m2

Muntatge de cartells en plafons d'alumini extrussionat o lamel·les
d'acer galvanitzat (P - 163)

4,62

6,250

28,88

16 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

17 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

18 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

258,99

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

19 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

20 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

4,000

25,48

Titol 3 (1) (1)

10

2742N

21 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,

15,38

2,000

30,76

EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

143

relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa
i reposició del paviment existent si és necessàri (P - 165)
m

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm
de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal (P - 167)

10,57

8,000

84,56

23 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.
(P - 183)

157,40

1,000

157,40

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. (P 186)

82,89

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 (P 190)

130,59

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 (P - 192)

114,91

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

25 FDK282G9

26 FDKZHJB4

27 XPA0IMPN

TOTAL

m

u

u

pa

Titol 3 (1) (1)

Obra

100,000

2,000

2,000

1,000

8.289,00

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

11

2743A

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 (P - 129)

2,75

4,000

11,00

10 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

1,000

48,07

11 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

12

2744A

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

229,82

2,880

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 (P - 129)

2,75

4,000

11,00

2 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

1,000

48,07

3 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

Titol 3 (1) (1)

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,144

1,94

3 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,187

2,89

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,187

1,70

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) (P - 34)

21,50

33,29

2,880

95,88

3,30

4,000

13,20

m3

6 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 (P - 66)

7 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

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

12,50

1,040

2,000

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

13

2745A

m2

EUR

209,07

Pressupost FASE V.2 NXB

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

16,320

87,96

2 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,816

11,01

3 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

1,061

16,37

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

1,061

9,63

5 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 (P - 66)

33,29

16,320

543,29

6 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

22,36

25,00

01.04.01.20.12

Obra

15,52

2 F245U105

5 F2RA73G0

Pressupost FASE V.2 NXB

u

500,00

12.036,59

5,39

387,56

1 FBABUV15

1 F21L4H14
1 F21L4H14

01.04.01.20.11

261,18

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

144

9 FBABUV15

TOTAL

01.04.01.20.10
01

Pàg.:
reposició del paviment afectat (P - 8)

22 FBBZUV30

24 FDG5RAVO

PRESSUPOST

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.13

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

04

LOT_04

818,26

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

14

2772A

145

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

12,000

79,08

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

24,000

39,60

3 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

14,880

80,20

4 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. (P - 26)

20,23

1,000

20,23

PRESSUPOST
18 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 (P - 167)

19 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

20 FBB1UVD0

u

21 FBB2UVA1

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,744

10,04

6 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,967

14,92

7 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,967

8,78

8 F2RA73G0

m3

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) (P - 34)

21,50

1,040

22,36

9 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 (P - 66)

33,29

14,880

495,36

10 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

7,000

23,10

11 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 (P - 8)

12,50

2,000

25,00

12 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

24,000

210,96

13 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 (P - 127)

8,41

1,000

8,41

146

10,57

4,000

42,28

6,37

4,000

25,48

Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de
1100x700 mm de zona de càrrega/descàrrega amb horari controlat
mitjançant disc (P - 144)

76,93

2,000

153,86

u

Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix)
informativa tipus S de 900x600 mm. Nivell de reflectància E.G. Nivell I
(P - 149)

52,76

2,000

105,52

22 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

15,000

721,05

23 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

TOTAL

5 F245U105

Pàg.:

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.14

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

15

3050A

2.608,71

Pressupost FASE V.2 NXB

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

2,000

13,18

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

4,000

6,60

3 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

9,000

48,51

4 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,450

6,07

5 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,585

9,03

6 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,585

5,31

7 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 (P - 66)

33,29

9,000

299,61

8 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

1,000

8,79

14 FBABUV1B

u

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 (P - 133)

78,00

3,000

234,00

9 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 (P - 127)

8,41

1,000

8,41

15 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 (P - 128)

54,95

2,000

109,90

10 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 (P - 129)

2,75

2,000

5,50

16 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

11 FBABUV18

u

2,97

5,000

14,85

17 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 (P - 165)

15,38

1,000

15,38

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 (P - 132)

12 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

2,000

96,14

13 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST
TOTAL

Titol 3 (1) (1)

Obra

Pàg.:

01.04.01.20.15
01

147

PRESSUPOST

Pàg.:

148

17 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 (P - 167)

10,57

8,000

84,56

18 FBBZUV23

m

Pal d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm amb cargols per a subjectar la
senyal (P - 166)

13,42

10,000

134,20

19 FBBYUV20

m2

Muntatge de cartells en plafons d'alumini extrussionat o lamel·les
d'acer galvanitzat (P - 163)

4,62

4,000

18,48

672,00

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

20 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

4,000

25,48

Titol 3 (1) (1)

16

3258N

21 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

2,500

21,98

22 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) (P - 113)

4,45

2,000

8,90

23 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) (P - 96)

0,22

7,000

1,54

24 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

2,000

96,14

25 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 (P - 205)

149,03

2,000

298,06

26 FQ4Y0101

u

Col·locació de fitons de polimers (P - 206)

28,65

2,000

57,30

27 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

2,000

13,18

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

4,000

6,60

3 F21B2V21

m2

Retirada de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer
galvanitzat (P - 6)

8,35

4,000

33,40

4 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 (P - 8)

12,50

2,000

25,00

5 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

14,400

77,62

6 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,720

9,71

7 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,936

14,44

8 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,936

8,50

9 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 (P - 66)

33,29

9,000

299,61

10 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 (P - 67)

40,99

5,400

221,35

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. (P - 86)

202,08

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 (P - 141)

29,67

11 F9V1PC01

12 FBB1UVB0

u

u

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

17

3454A

1 XPA0IMPA
1,000

pa

202,08
TOTAL

2,000

59,34

13 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

14 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

15 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

16 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 (P - 165)

15,38

4,000

61,52

EUR

01.04.01.20.16

Titol 3 (1) (1)

2.365,79

Pressupost FASE V.2 NXB

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

01.04.01.20.17

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

18

3605N

150,00

150,00

Pressupost FASE V.2 NXB

1 F9Z1V010

m

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 89)

2,46

12,000

29,52

2 F21N4XN2

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 14)

5,22

5,820

30,38

3 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 (P - 67)

40,99

6,000

245,94

4 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

202,08

2,000

404,16

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

149

subministrament i col·locació de la peça per deixar l'escocell
completament acabat. (P - 86)
5 FBA3UW10

m2

PRESSUPOST

Pàg.:

150

l'abocador (P - 14)

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) (P - 117)

8,35

10,000

5 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 (P - 67)

40,99

6,000

245,94

6 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

3,000

26,37

7 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) (P - 117)

8,35

10,000

83,50

83,50

6 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

56,000

4,48

7 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) (P - 97)

0,27

50,000

13,50

8 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) (P - 94)

0,33

6,000

1,98

8 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

7,000

20,79

9 FBA1UVZ1

u

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 (P - 105)

1,10

56,000

61,60

9 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

3,000

144,21

10 FBB1UVB0

u

2,000

59,34

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

3,000

144,21

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 (P - 141)

29,67

10 FBZBUV70
11 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

11 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

12 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

12 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

13 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

13 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

14 FBBYUV60

u

15,38

2,000

30,76

14 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

15 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

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 (P - 165)

15 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 (P - 167)

10,57

8,000

84,56

16 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

4,000

25,48

10,57

8,000

84,56

17 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

6,37

4,000

25,48

500,00

1,000

500,00

16 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 (P - 167)

17 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

18 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.18

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

19

3606N

1.806,21

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

4,000

26,36

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

8,000

13,20

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.19

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

20

3607N

1.409,13

Pressupost FASE V.2 NXB

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

6,000

39,54

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

12,000

19,80

3 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

12,000

64,68

3 F9Z1V010

m

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 89)

2,46

12,400

30,50

4 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,600

8,09

4 F21N4XN2

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de

5,22

6,000

31,32

5 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,780

12,04

EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

151

6 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,780

7,08

7 F2RA73G0

m3

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) (P - 34)

21,50

1,040

22,36

PRESSUPOST

Pàg.:

152

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

6,000

39,54

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

12,000

19,80

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

11,880

64,03

8 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 (P - 66)

33,29

9,000

299,61

3 F21L4H14

m2

9 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 (P - 67)

40,99

3,000

122,97

4 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,594

8,01

5 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,772

11,91

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. (P - 86)

202,08

6 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,772

7,01

7 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 (P - 66)

33,29

9,000

299,61

8 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 (P - 67)

40,99

2,880

118,05

9 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. (P - 86)

202,08

2,000

404,16

10 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

5,000

43,95

11 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 (P - 127)

8,41

1,000

8,41

12 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

8,000

23,76

13 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

30,000

2,40

14 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) (P - 97)

0,27

30,000

8,10

15 FBA1UVZ1

u

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 (P - 105)

1,10

30,000

33,00

16 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

4,000

192,28

17 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

1,000

3,30

18 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

19 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

20 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

3,30

5,000

16,50

6,37

5,000

31,85

15,38

2,000

30,76

10 F9V1PC01

u

1,000

202,08

11 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

4,500

39,56

12 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

81,000

6,48

13 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) (P - 97)

0,27

75,000

20,25

14 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) (P - 94)

0,33

6,000

1,98

15 FBA1UVZ1

u

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 (P - 105)

1,10

81,000

89,10

16 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

3,500

168,25

17 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 (P - 8)

12,50

2,000

25,00

18 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

5,000

16,50

19 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

20 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

21 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

22 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

9,000

29,70

23 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

9,000

57,33

24 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.20

1.885,34

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

21 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

22 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

Titol 3 (1) (1)

21

3608N

23 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,

EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

153

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 (P - 165)
24 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 (P - 167)

10,57

8,000

84,56

25 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.21

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

22

3609N

PRESSUPOST

u

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 (P - 145)

8,00

3,000

24,00

17 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

18 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

5,000

16,50

19 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

5,000

31,85

20 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

21 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 (P - 167)

10,57

8,000

84,56

22 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

2.083,93

Pressupost FASE V.2 NXB

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

3 F21QUV10

u

4 FQPYUV14

5 F21L4H14

6,59

6,000

39,54

1,65

12,000

19,80

Retirada de mòdul de sustentació de bicicletes (P - 22)

24,99

5,000

124,95

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 (P - 209)

46,16

5,000

230,80

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

12,000

64,68

6 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,600

8,09

7 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,780

12,04

8 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,780

7,08

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 (P - 66)

33,29

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 (P - 67)

40,99

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. (P - 86)

202,08

9 F9E1V020

10 F9E1V130

11 F9V1PC01

m2

m2

u

9,000

3,000

1,000

Titol 3 (1) (1)

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

23

3610N

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

2 F245U105

m3

3 F2R540H0

5,39

1,560

8,41

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,078

1,05

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,101

1,56

4 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,101

0,92

5 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 (P - 67)

40,99

1,560

63,94

6 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

7 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

8 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

9 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

10 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

4,000

25,48

11 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 (P - 165)

15,38

1,000

15,38

202,08

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

2,500

21,98

13 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

1,500

72,11

14 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

15 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
(P - 148)

29,79

1,000

29,79

EUR

2.060,13

Pressupost FASE V.2 NXB

1 F21L4H14

122,97

m2

01.04.01.20.22

Obra

299,61

12 F21B1V12

154

16 FBB1UVZ0

TOTAL
1 FBBYUV35

Pàg.:

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

155

PRESSUPOST

Pàg.:

156

12 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 (P - 167)

10,57

4,000

42,28

18 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 (P - 167)

10,57

8,000

84,56

13 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

19 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.23

805,16

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.24

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

24

3611N

Titol 3 (1) (1)

25

3613N

1.423,52

Pressupost FASE V.2 NXB

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

3,000

19,77

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

3,000

19,77

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

6,000

9,90

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

6,000

9,90

3 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

12,000

64,68

3 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

2,040

11,00

4 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,600

8,09

4 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,102

1,38

5 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,780

12,04

5 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,133

2,05

6 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,780

7,08

6 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,133

1,21

7 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 (P - 67)

40,99

3,000

122,97

7 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 (P - 67)

40,99

2,040

83,62

8 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 (P - 66)

33,29

9,000

299,61

8 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

9 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

2,000

17,58

9 FBB1UVZ0

u

8,00

2,000

16,00

10 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 (P - 129)

2,75

1,000

2,75

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 (P - 145)

10 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

11 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

12 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

4,000

25,48

13 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 (P - 165)

15,38

1,000

15,38

14 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 (P - 167)

10,57

4,000

42,28

15 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

11 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

1,500

72,11

12 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

13 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

14 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

15 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

16 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

4,000

25,48

17 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76
TOTAL

EUR

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.25

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

04

LOT_04

858,21

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

26

3614N

157

m

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 89)

2,46

25,000

61,50

2 F21N4XN2

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 14)

5,22

11,880

62,01

3 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,652

8,80

4 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,847

13,07

5 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,847

7,69

6 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 (P - 67)

40,99

2,880

118,05

7 F9E1NOU

m2

Paviment per encaminador a base de resines (punts o estriat) (P - 65)

72,61

2,880

209,12

8 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 (P - 87)

50,35

9,000

453,15

9 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.26

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

27

3615N

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

3,000

19,77

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

6,000

9,90

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

m2

12,120

65,33

4 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,606

8,17

5 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,788

12,16

6 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,788

7,16

7 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 (P - 67)

40,99

3,120

127,89

8 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 (P - 66)

33,29

9,000

299,61

Reblert d'escocell amb LLAMBORDINS PREFABRICATS DE
FORMIGÓ, articulats mitjançant armat i de mida 77x77x6 cm. Inclou

202,08

9 F9V1PC01

u

158

10 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

5,000

43,95

11 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

16,000

769,12

12 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

13 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

14 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

15 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

16 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

4,000

25,48

17 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 (P - 165)

15,38

1,000

15,38

18 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 (P - 167)

10,57

4,000

42,28

19 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 (P - 136)

13,88

52,000

721,76

20 FBA2NOU2

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) (P - 107)

8,50

10,000

85,00

21 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

1.433,39

1 FBBYUV35

3 F21L4H14

Pàg.:
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. (P - 86)

1 F9Z1V010

TOTAL

PRESSUPOST

1,000

202,08
EUR

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.27

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

28

3616N

3.101,18

Pressupost FASE V.2 NXB

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

4,000

26,36

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

8,000

13,20

3 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

11,760

63,39

4 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,588

7,93

5 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,764

11,79

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

159

6 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

0,764

6,94

7 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 (P - 67)

40,99

2,760

113,13

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 (P - 66)

33,29

8 F9E1V020

m2

9,000

299,61

9 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. (P - 86)

202,08

1,000

202,08

10 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

7,500

65,93

11 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

7,000

20,79

12 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

3,500

168,25

13 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

14 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

15 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

16 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

17 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

4,000

25,48

18 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

19 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 (P - 167)

10,57

8,000

84,56

20 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.28

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

20

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

29

3617N

1.786,34

PRESSUPOST

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

4,000

26,36

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

8,000

13,20

EUR

160

3 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

11,280

60,80

4 F21L4JB3

m2

Demolició de paviment de qualsevol tipologia col·locat sobre formigó
inclosa demolició de base de formigó amb martell picador (P - 13)

6,58

4,200

27,64

5 F21PV210

u

Demolició d'escossell format de qualsevol forma o tipus, col·locada
sobre formigó, amb mitjans mecànics o manuals (P - 21)

19,12

1,000

19,12

6 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

1,524

20,56

7 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

1,981

30,57

8 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

1,981

17,99

9 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 (P 37)

81,70

0,630

51,47

10 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 (P - 67)

40,99

2,280

93,46

11 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 (P - 66)

33,29

13,200

439,43

12 F991V030

u

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 (P 59)

97,71

1,000

97,71

13 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. (P - 86)

202,08

1,000

202,08

14 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

7,500

65,93

15 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 (P - 127)

8,41

1,000

8,41

16 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

10,000

29,70

17 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

3,000

144,21

18 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

19 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

20 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

21 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

22 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

4,000

25,48

23 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

Pressupost FASE V.2 NXB

1 FBBYUV35

Pàg.:

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.29

2.020,26

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

161

PRESSUPOST

Pàg.:

162

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

7 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

33,564

452,78

Capítol

04

LOT_04

8 F2R540H0

m3

43,633

673,26

01

PARADES

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

Titol 3
Titol 3 (1)

30

LÍNIES MODIFICADES

9 F2RA71H0

m3

43,633

396,19

01

301A

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) (P - 33)

9,08

Titol 3 (1) (1)

10 F2RA73G0

m3

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) (P - 34)

21,50

1,040

22,36

11 F9312V1J

m3

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 36)

25,79

14,000

361,06

12 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 (P 37)

81,70

21,250

1.736,13

13 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 (P - 71)

45,91

88,360

4.056,61

14 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 (P - 67)

40,99

3,480

142,65

15 F961V010

m

Subministrament de pedra granítica, recta, serrada mecanicament i
flamejada, per a vorada, de 20x24 cm (P - 38)

42,91

31,000

1.330,21

1 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

2 F245U105

m3

3 F2R540H0
4 F2RA71H0

5 F2RA73G0

5,39

9,000

48,51

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

0,450

6,07

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

0,585

9,03

m3

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) (P - 33)

9,08

0,585

5,31

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) (P - 34)

21,50

43,15

9,000

388,35

3,30

4,000

13,20

12,50

2,000

25,00

m3

6 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 (P - 68)

7 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

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 (P - 8)

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

Obra

1,040

01.04.01.30.01
01

22,36

517,83

16 F96YV010

m

Col·locació de vorada recta sobre fonaments de formigó (P - 43)

12,83

31,000

397,73

17 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 (P - 45)

88,58

1,860

164,76

18 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 (P - 47)

11,86

31,000

367,66

19 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 (P 48)

15,16

31,000

469,96

20 FD5J529V

u

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 (P - 178)

135,01

1,000

135,01

21 FD5ZV010

u

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 (P - 179)

176,55

1,000

176,55

22 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.
(P - 177)

175,74

1,000

175,74

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

01

PARADES

Titol 3 (1)

30

LÍNIES MODIFICADES

Titol 3 (1) (1)

02

342AD

1 F9Z1V010

m

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 89)

2,46

42,000

103,32

2 F21L4H14

m2

Arrencada de paviments de qualsevol tipus, col·locats sobre formigó,
de qualsevol amplària, sense afectar la base amb martell picador (P 12)

5,39

6,280

33,85

3 F21L4JB3

m2

Demolició de paviment de qualsevol tipologia col·locat sobre formigó
inclosa demolició de base de formigó amb martell picador (P - 13)

6,58

85,000

559,30

23 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

0,500

4,40

4 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 (P - 19)

9,57

31,000

296,67

24 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

10,000

0,80

25 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) (P - 99)

0,75

25,000

18,75

26 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) (P - 102)

0,70

5,000

3,50

27 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

4,000

13,20

28 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

12,50

2,000

25,00

5 F21DQU02

u

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 (P - 10)

7,80

1,000

7,80

6 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. (P - 26)

20,23

2,000

40,46

EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

163

PRESSUPOST

de pal rectangular de 80x40x2 mm i dos braços de 60 cm inclòs
reposició del paviment afectat (P - 8)

Pàg.:

164

coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma
NLT-175. Inclou el premarcatge. (P - 119)

29 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

8 FBB2UVA3

u

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 (P - 150)

76,93

1,000

76,93

30 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 (P - 145)

8,00

2,000

16,00

9 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 (P - 146)

16,00

1,000

16,00

31 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

10 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

1,000

3,30

11 FBBYUV60

u

1,000

15,38

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

33 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 (P - 167)

10,57

8,000

84,56

34 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

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 (P - 165)

15,38

32 FBBYUV10

12 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 (P - 167)

10,57

4,000

42,28

13 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

1,000

6,37

14 FBZBUV70

h

5,000

240,35

500,00

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

35 XPA0IMPN

pa

1,000

500,00
TOTAL

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.30.02

Titol 3 (1) (1)

01.04.02.01.01

Obra

01

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

04

LOT_04

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

02

C/Badajoz (entre Pere IV i Tànger)

Titol 3 (1)

01

C/Jaume Vicens Vives (entre Amaya i Av. Icària)

Titol 3 (1) (1)

01

Carril BUS

Titol 3 (1) (1)

01

Carril BUS

1 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

6,500

57,14

2 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

65,000

5,20

3 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) (P - 101)

1,05

65,000

68,25

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. (P - 120)

3,62

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. (P - 121)

5,83

4 FBA3UX40

5 FBA3UX41

u

u

626,13

12.927,17

2,000

5,000

7,24

Pressupost FASE V.2 NXB

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

30,000

197,70

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

60,000

99,00

3 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

77,500

681,23

4 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

715,000

57,20

5 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) (P - 101)

1,05

50,000

52,50

6 FBA1UVD8

m

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) (P - 104)

1,00

430,000

430,00

7 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) (P - 99)

0,75

235,000

176,25

29,15

6 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. (P - 122)

8,04

1,000

8,04

8 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. (P - 120)

3,62

11,000

39,82

7 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

5,05

10,000

50,50

9 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

5,83

11,000

64,13

EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

165

d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT
segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge. (P - 121)
10 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. (P - 119)

5,05

42,000

212,10

11 FBABUV1B

u

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 (P - 133)

78,00

3,000

234,00

12 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 (P - 130)

16,49

2,000

32,98

13 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

4,000

11,88

14 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 (P - 127)

8,41

1,000

8,41

15 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

16 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

17 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 (P - 8)
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 (P - 150)

76,93

16,00

3,000

18 FBB2UVA3

u

48,07

25,000

1.201,75

3,30

8,000

26,40

12,50

4,000

50,00

3,000

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 (P - 146)

20 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

11,000

36,30

21 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 (P - 165)

15,38

7,000

107,66

10,57

28,000

6,37

11,000

70,07

1.000,00

1,000

1.000,00

m

Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm
de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal (P - 167)

23 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

24 XPA0IMCA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'actuació en calçada
prevista. (P - 0)

TOTAL
Obra

Titol 3 (1) (1)

01.04.02.02.01
01

48,00

295,96

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

02

C/Badajoz (entre Pere IV i Tànger)

Titol 3 (1) (1)

02

Reforç senyalització parades

EUR

166

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) (P - 110)

4,34

5,200

22,57

2 FBA1UVD6

m

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) (P - 103)

0,80

25,000

20,00

3 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

30,200

2,42

4 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

1,000

48,07

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.02.02.02

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

03

C/Independ. (Av. Mer. i Valèn. i Indus. i Claret)

Titol 3 (1) (1)

01

Carril BUS

93,06

Pressupost FASE V.2 NXB

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

40,000

263,60

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

80,000

132,00

3 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

193,370

1.699,72

4 FBA2NOU1

m2

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) (P - 106)

8,50

39,120

332,52

5 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

1.007,000

80,56

6 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) (P - 101)

1,05

33,000

34,65

7 FBA1UVD6

m

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) (P - 103)

0,80

10,000

8,00

8 FBA1UVD8

m

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) (P - 104)

1,00

103,000

103,00

9 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) (P - 99)

0,75

915,000

686,25

10 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. (P - 120)

3,62

23,000

83,26

5.364,13

Pressupost FASE V.2 NXB

Pàg.:

1 FBA2UVD5

230,79

19 FBB1UVZ1

22 FBBZUV30

PRESSUPOST

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST
11 FBA3UX41

12 FBA3UX30

u

u

Pàg.:
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. (P - 121)

5,83

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. (P - 119)

5,05

13,000

30,000

167
75,79

151,50

13 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 (P - 130)

16,49

3,000

49,47

14 FBABUV1B

u

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 (P - 133)

78,00

8,000

624,00

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 (P - 127)

8,41

15 FBABUV12

u

1,000

8,41

16 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

10,000

29,70

17 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

11,000

36,30

18 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 (P - 8)

12,50

11,000

137,50

19 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 (P - 141)

29,67

2,000

59,34

20 FBB2UVA3

u

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 (P - 150)

76,93

3,000

230,79

21 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
(P - 148)

29,79

3,000

89,37

22 FBB3UVA2

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària (P - 154)

22,73

3,000

68,19

23 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

2,000

57,60

24 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 (P - 145)

8,00

5,000

40,00

25 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

17,000

56,10

26 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 (P - 146)

16,00

3,000

48,00

27 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 (P - 165)

15,38

10,000

153,80

28 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 (P - 167)

10,57

40,000

422,80

29 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

17,000

108,29
EUR

PRESSUPOST

Pàg.:

168

30 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

55,000

2.643,85

31 XPA0IMCA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'actuació en calçada
prevista. (P - 0)

1.000,00

1,000

1.000,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.02.03.01

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

9.514,36

Pressupost FASE V.2 NXB

Titol 3 (1)

04

C/ Castillejos (entre Mallorca i Av. Meridiana)

Titol 3 (1) (1)

01

Carril BUS

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

70,000

461,30

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

140,000

231,00

3 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

237,660

2.089,03

4 FBA2NOU1

m2

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) (P - 106)

8,50

16,460

139,91

5 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

1.030,000

82,40

6 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) (P - 101)

1,05

300,000

315,00

7 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) (P - 100)

0,85

100,000

85,00

8 FBA1UVD8

m

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) (P - 104)

1,00

170,000

170,00

9 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) (P - 99)

0,75

460,000

345,00

10 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. (P - 120)

3,62

24,000

86,88

11 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. (P - 121)

5,83

16,000

93,28

12 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 (P 115)

13,19

1,000

13,19

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST
13 FBA3UX30

u

Pàg.:
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. (P - 119)

5,05

66,000

169
333,30

14 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 (P - 130)

16,49

2,000

32,98

15 FBABUV1B

u

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 (P - 133)

78,00

2,000

156,00

16 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 (P - 127)

8,41

1,000

8,41

17 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

20,000

59,40

18 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

15,000

49,50

19 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 (P - 8)

12,50

10,000

125,00

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 (P - 150)

76,93

20 FBB2UVA3

u

7,000

538,51

21 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
(P - 148)

29,79

1,000

29,79

22 FBB3UVA2

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària (P - 154)

22,73

1,000

22,73

23 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 (P - 145)

8,00

1,000

8,00

24 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 (P - 146)

16,00

7,000

112,00

25 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

13,000

42,90

26 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 (P - 165)

15,38

10,000

153,80

10,57

40,000

422,80

6,37

13,000

82,81

PRESSUPOST

Pàg.:

Titol 3 (1)

04

C/ Castillejos (entre Mallorca i Av. Meridiana)

Titol 3 (1) (1)

02

Reforç senyalització parades/contenidors

170

1 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) (P - 110)

4,34

5,200

22,57

2 FBA1UVD6

m

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) (P - 103)

0,80

139,000

111,20

3 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

144,200

11,54

4 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 (P - 141)

29,67

8,000

237,36

5 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 (P - 145)

8,00

8,000

64,00

6 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

8,000

230,40

7 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

16,000

52,80

8 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 (P - 165)

15,38

8,000

123,04

9 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 (P - 167)

10,57

32,000

338,24

10 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

16,000

101,92

11 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

2,000

96,14

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.02.04.02

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

05

C/Àlaba (entre Bolívia i Tànger)

Titol 3 (1) (1)

01

Canvi de sentit

1.389,21

Pressupost FASE V.2 NXB

27 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 (P - 167)

28 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

29 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

70,000

3.364,90

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

10,000

65,90

30 XPA0IMCA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'actuació en calçada
prevista. (P - 0)

1.000,00

1,000

1.000,00

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

20,000

33,00

3 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

19,310

169,73

4 FBA2NOU1

m2

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) (P - 106)

8,50

10,110

85,94

TOTAL
Obra

Titol 3 (1) (1)

01.04.02.04.01
01

10.654,82

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST
5 F21QV010

6 F21B2V60

u

u

Pàg.:
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 (P - 23)

4,65

Retirada mènsula d'acer galvanitzat per a subjecció de senyal a
columna de suport de semàfors o d'altres (P - 7)

3,00

30,000

171

PRESSUPOST

172

139,50
TOTAL

2,000

Pàg.:

6,00

7 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

6,000

19,80

8 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) (P - 99)

0,75

150,000

112,50

9 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. (P - 120)

3,62

5,000

18,10

10 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. (P - 121)

5,83

4,000

23,32

11 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) (P - 113)

4,45

40,000

178,00

Titol 3 (1) (1)

01.04.02.05.01

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

3.128,20

Pressupost FASE V.2 NXB

Titol 3 (1)

05

C/Àlaba (entre Bolívia i Tànger)

Titol 3 (1) (1)

02

Obra civil semàfors

1 FBA2NOU1

m2

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) (P - 106)

8,50

64,000

544,00

2 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 (P 20)

12,53

2,880

36,09

3 F21PV002

m

Demolició de vorada de qualsevol tipologia, col·locada sobre formigó,
inclosa base de formió, amb mitjans mecànics o manuals (P - 17)

5,00

5,000

25,00

4 F21L4JB3

m2

Demolició de paviment de qualsevol tipologia col·locat sobre formigó
inclosa demolició de base de formigó amb martell picador (P - 13)

6,58

7,440

48,96

5 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.
(P - 188)

56,73

3,000

170,19

12 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 (P - 116)

8,24

1,000

8,24

13 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 (P - 205)

149,03

4,000

596,12

14 FQ4Y0101

u

Col·locació de fitons de polimers (P - 206)

28,65

4,000

114,60

6 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

2,689

36,27

7 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

3,496

53,94

8 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

3,496

31,74

9 F981V0A8

u

Capçalera de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20
cm gruix. Totalment acabat (P - 51)

247,07

4,000

988,28

10 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 (P - 66)

33,29

1,440

47,94

11 F981V0B8

m

Paviment inclinat de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20
de 20 cm de gruix. Totalment acabat. (P - 55)

234,65

5,200

1.220,18

12 FDG5RAVO

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. (P 186)

82,89

25,000

2.072,25

13 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 (P 190)

130,59

3,000

391,77

14 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

114,91

3,000

344,73

15 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 (P - 142)

29,67

5,000

148,35

16 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 (P - 141)

29,67

5,000

148,35

17 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 (P - 145)

8,00

5,000

40,00

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 (P - 165)

15,38

10,57

16,000

169,12

18 FBBYUV60

u

4,000

61,52

19 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 (P - 167)

20 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

5,000

31,85

21 FBBZUV41

u

Mènsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de
semàfors o similars, amb cargols per a subjectar la senyal (P - 168)

14,74

5,000

73,70

22 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

8,000

384,56

23 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

173

UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 192)
15 XPA0IMOC

TOTAL

pa

Titol 3 (1) (1)

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'actuació d'obra civil
(P - 0)

2.000,00

1,000

01.04.02.05.02

PRESSUPOST

Pàg.:

174

13 FBB2UVA3

u

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 (P - 150)

76,93

7,000

538,51

14 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 (P - 146)

16,00

7,000

112,00

2.000,00

8.011,34

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

15 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

7,000

23,10

Capítol

04

LOT_04

16 FBBYUV60

u

15,38

7,000

107,66

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

06

C/Pamplona (entre Tànger i Av. Bogatell)

Titol 3 (1) (1)

01

Carril BUS

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 (P - 165)

17 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 (P - 167)

10,57

28,000

295,96

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

70,000

461,30

18 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

7,000

44,59

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

140,000

231,00

19 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

40,000

1.922,80

3 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

78,850

693,09

20 XPA0IMCA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'actuació en calçada
prevista. (P - 0)

1.000,00

1,000

1.000,00

4 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

0,000

0,00

5 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) (P - 101)

1,05

700,000

735,00

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) (P - 99)

0,75

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) (P - 103)

0,80

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 (P - 127)

8,41

6 FBA1UVD1

7 FBA1UVD6

8 FBABUV12

m

m

u

150,000

36,000

1,000

112,50

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.02.06.01

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

6.860,73

Pressupost FASE V.2 NXB

Titol 3 (1)

06

C/Pamplona (entre Tànger i Av. Bogatell)

Titol 3 (1) (1)

02

Obra civil semàfors

28,80
1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

15,000

98,85

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

30,000

49,50

8,41

3 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

2,000

6,60

9 FBA2NOU1

m2

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) (P - 106)

8,50

2,400

20,40

4 FBA2NOU1

m2

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) (P - 106)

8,50

169,760

1.442,96

10 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. (P - 120)

3,62

6,000

21,72

5 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 (P 20)

12,53

4,800

60,14

6 F21L4JB3

m2

Demolició de paviment de qualsevol tipologia col·locat sobre formigó
inclosa demolició de base de formigó amb martell picador (P - 13)

6,58

2,400

15,79

7 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.
(P - 188)

56,73

5,000

283,65

8 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

1,440

19,43

9 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

1,872

28,88

10 F2RA71H0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,

9,08

1,872

17,00

11 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. (P - 121)

5,83

18,000

104,94

12 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. (P - 119)

5,05

79,000

398,95

EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

Pàg.:

175

PRESSUPOST

amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 33)
11 F981V0A8

u

Capçalera de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20
cm gruix. Totalment acabat (P - 51)

247,07

5,000

1.235,35

12 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 (P - 66)

33,29

2,400

79,90

13 F981V0B8

m

Paviment inclinat de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20
de 20 cm de gruix. Totalment acabat. (P - 55)

234,65

2,400

563,16

14 FDG5RAVO

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. (P 186)

82,89

90,000

7.460,10

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. (P - 185)

141,44

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 (P 190)

130,59

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 (P - 192)

114,91

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

15 FDG5RACA

16 FDK282G9

17 FDKZHJB4

18 FG1AC030

m

u

u

u

TOTAL

8,000

8,000

1,000

176

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. (P - 193)
19 XPA0IMOC

48,000

Pàg.:

pa

Titol 3 (1) (1)

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'actuació d'obra civil
(P - 0)

2.000,00

1,000

01.04.02.06.02

2.000,00

27.883,36

6.789,12
Obra

01

Capítol

04

Pressupost FASE V.2 NXB
LOT_04

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

07

C/Arquitecte Sert (entre Av. Bogatell i Rda.Lit.)

Titol 3 (1) (1)

01

Carril BUS

1.044,72
1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

5,000

32,95

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

10,000

16,50

3 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

70,820

622,51

4 FBA2NOU1

m2

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) (P - 106)

8,50

7,820

66,47

5 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

265,000

21,20

6 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) (P - 101)

1,05

185,000

194,25

7 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) (P - 99)

0,75

80,000

60,00

8 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. (P - 120)

3,62

6,000

21,72

9 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. (P - 121)

5,83

6,000

34,98

919,28

5.768,93

- 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 amb protecció
magnetotèrmica i diferencial monofàsica per fins a dos estacions
EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST
10 FBA3UX30

u

Pàg.:
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. (P - 119)

5,05

27,000

177
136,35

11 FBB2UVA3

u

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 (P - 150)

76,93

2,000

153,86

12 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 (P - 146)

16,00

2,000

32,00

13 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

2,000

6,60

14 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

15 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 (P - 167)

10,57

8,000

84,56

16 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

2,000

12,74

17 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

20,000

961,40

18 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.02.07.01

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

PRESSUPOST

08

Av. Meridiana (entre Aragó i Independència)

Titol 3 (1) (1)

01

Carril BUS

m

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) (P - 104)

1,00

30,000

30,00

10 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) (P - 99)

0,75

44,000

33,00

11 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) (P - 102)

0,70

50,000

35,00

12 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) (P - 110)

4,34

20,000

86,80

13 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) (amidament: m
realment pintat) (P - 112)

3,24

20,000

64,80

14 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. (P - 120)

3,62

10,000

36,20

15 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. (P - 119)

5,05

62,000

313,10

16 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 (P - 129)

2,75

25,000

68,75

17 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 (P - 130)

16,49

3,000

49,47

18 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

35,000

103,95

19 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 (P - 127)

8,41

4,000

33,64

20 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) (P - 113)

4,45

120,000

534,00

21 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

1,000

3,30

22 FBB2UVA3

u

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 (P - 150)

76,93

3,000

230,79

23 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 (P - 146)

16,00

3,000

48,00

2.988,85

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

25,000

164,75

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

50,000

82,50

3 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 (P - 23)

4,65

29,000

134,85

4 FBCYUV20

u

Col·locació de fitó de plàstic reflexiu de 75/50 cm d'alçària, fixat al
paviment (P - 171)

9,23

20,000

184,60

5 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

141,130

1.240,53

6 FBA2NOU1

m2

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) (P - 106)

8,50

62,130

528,11

7 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

324,000

25,92

8 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) (P - 101)

1,05

200,000

210,00

EUR

178

9 FBA1UVD8

Pressupost FASE V.2 NXB

Titol 3 (1)

Pàg.:

EUR
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Pàg.:

179

24 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

4,000

13,20

25 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 (P - 165)

15,38

3,000

46,14

10,57

12,000

126,84

6,37

4,000

25,48

6,000

211,26

26 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 (P - 167)

27 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

28 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,...). (P - 138)

35,21

29 FBAYUV02

u

Col·locació de separador de carril BICI model BCN2 amb tres perns
d'ancoratge (P - 135)

12,98

6,000

77,88

30 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

50,000

2.403,50

31 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

1,000

500,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

Obra

01.04.02.08.01
01

7.646,36

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

09

C/Trinxant (entre Pg. Maragall i Freser)

Titol 3 (1) (1)

01

Carril BUS

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

20,000

131,80

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

40,000

66,00

3 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

230,000

18,40

4 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) (P - 101)

1,05

230,000

241,50

5 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. (P - 119)

5,05

36,000

181,80

6 FBB2UVA3

u

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 (P - 150)

76,93

3,000

230,79

7 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 (P - 146)

16,00

3,000

48,00

8 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

3,000

9,90

9 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

15,38

3,000

46,14

EUR

PRESSUPOST

Pàg.:

180

i reposició del paviment existent si és necessàri (P - 165)
10 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 (P - 167)

11 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

12 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

13 XPA0IMPN

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades
noves i actuacions en calçada de mitjana envergadura (P - 0)

500,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

10,57

12,000

6,37

3,000

19,11

48,07

6,000

288,42

1,000

500,00

01.04.02.09.01

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

10

C/Trinxant (entre R.de Padrón i Coll i Vehí)

Titol 3 (1) (1)

01

Modificació espai calçada

126,84

1.908,70

Pressupost FASE V.2 NXB

1 FBBYUV35

u

Col·locació i posterior retirada de plaques de senyalització
excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (P - 164)

6,59

6,000

39,54

2 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació d'adhesiu plastificat de 50x10 cm amb
texte divers col·locat en plaques de senyalització excepcional (P - 161)

1,65

12,000

19,80

3 F21B1V12

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

5,000

43,95

4 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 (P - 127)

8,41

1,000

8,41

5 FBABUV18

u

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 (P - 132)

2,97

5,000

14,85

6 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

15,000

1,20

7 FBA1UVD6

m

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) (P - 103)

0,80

10,000

8,00

8 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) (P - 100)

0,85

5,000

4,25

9 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

1,000

3,30

10 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 (P - 8)

12,50

1,000

12,50

11 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 (P - 141)

29,67

1,000

29,67

12 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 (P - 145)

8,00

1,000

8,00

13 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

1,000

28,80

14 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

2,000

6,60

15 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

2,000

12,74

16 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,,

15,38

1,000

15,38

EUR
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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 (P - 165)
17 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 (P - 167)

10,57

4,000

42,28

18 FBBZUV41

u

Mènsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de
semàfors o similars, amb cargols per a subjectar la senyal (P - 168)

14,74

2,000

29,48

19 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

3,000

144,21

20 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos en actuacions de parades a
anul·lar o adequar i petites actuacions de calçada (P - 0)

150,00

1,000

150,00

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.02.10.01

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

11

C/Trinxant (entre Av. Mer. i Degà Bahí)

Titol 3 (1) (1)

01

Canvi de sentit

m2

Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)
(P - 4)

8,79

85,410

750,75

2 FBA2NOU1

m2

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) (P - 106)

8,50

151,210

1.285,29

3 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 5)

3,30

1,000

3,30

4 FBA1UV00

m

Pre-marcatge (P - 92)

0,08

235,000

18,80

5 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) (P - 102)

0,70

150,000

105,00

6 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) (P - 99)

0,75

15,000

11,25

7 FBA1UVD8

m

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) (P - 104)

1,00

20,000

20,00

8 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) (P - 113)

4,45

50,000

222,50

9 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. (P - 119)

5,05

10,000

50,50

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. (P - 121)

5,83

u

2,000

11,66

EUR

Pàg.:

182

11 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. (P - 124)

4,75

3,000

14,25

12 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 (P - 116)

8,24

2,000

16,48

13 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) (P - 117)

8,35

90,000

751,50

14 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) (P - 109)

8,45

18,000

152,10

15 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) (P - 108)

3,84

10,000

38,40

16 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) (amidament: m
realment pintat) (P - 112)

3,24

15,000

48,60

17 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 (P - 141)

29,67

3,000

89,01

18 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 (P - 145)

8,00

3,000

24,00

19 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 (P - 167)

10,57

8,000

84,56

20 FBBZUV62

u

Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (P - 169)

6,37

5,000

31,85

21 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (P - 162)

3,30

5,000

16,50

22 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 (P - 165)

15,38

2,000

30,76

23 FBB3UVA7

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 300 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 158)

30,01

1,000

30,01

24 FBB3UVA4

u

Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de
gruix) de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (P - 156)

28,80

1,000

28,80

25 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

40,000

1.922,80

26 FBAYUV01

u

Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb quatre perns
d'ancoratge (P - 134)

17,30

25,000

432,50

622,96

1 F21B1V12

10 FBA3UX41

PRESSUPOST

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST
27 FBAZUX40

u

Pàg.:
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,...). (P - 137)

30,33

149,03

5,000

745,15

28,65

5,000

143,25

1.000,00

1,000

1.000,00

28 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 (P - 205)

29 FQ4Y0101

u

Col·locació de fitons de polimers (P - 206)

30 XPA0IMCA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'actuació en calçada
prevista. (P - 0)

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

183

25,000

01.04.02.11.01

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

12

Cruïlla Trinxant-Ripollès

Titol 3 (1) (1)

01

Adeqüació rampes

PRESSUPOST

1 F21PV002

m

Demolició de vorada de qualsevol tipologia, col·locada sobre formigó,
inclosa base de formió, amb mitjans mecànics o manuals (P - 17)

5,00

4,000

20,00

2 F9Z1V010

m

Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 89)

2,46

14,000

34,44

3 F21L4JB3

m2

Demolició de paviment de qualsevol tipologia col·locat sobre formigó
inclosa demolició de base de formigó amb martell picador (P - 13)

6,58

5,400

35,53

4 F21N4XN2

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 14)

5,22

0,810

4,23

5 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 (P - 28)

2,87

2,700

7,75

184

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
(P - 76)

758,25

8.837,82

Pàg.:

16 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
(P - 77)

59,76

2,646

158,12

17 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
(P - 83)

0,41

20,200

8,28

18 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) (P - 16)

500,00

1,000

500,00

19 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 (P
- 79)

17,67

6,615

116,89

20 F9HW500

t

Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en
calent que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns,
dissabtes o festius (P - 74)

1,52

6,615

10,05

21 F9HZW600

dia

Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent
que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns,
dissabtes o festius (P - 82)

625,00

1,000

625,00

22 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 (P - 15)

1,02

162,500

165,75

23 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) (P - 113)

4,45

24,000

106,80

24 FBA2NOU1

m2

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) (P - 106)

8,50

4,320

36,72

25 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) (P - 117)

8,35

4,320

36,07

6 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa sobre contenidor (P - 31)

13,49

4,550

61,38

7 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 32)

15,43

5,915

91,27

8 F2RA71H0

m3

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) (P - 33)

9,08

5,915

53,71

9 F961V010

m

Subministrament de pedra granítica, recta, serrada mecanicament i
flamejada, per a vorada, de 20x24 cm (P - 38)

42,91

4,000

171,64

26 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a desenvolupament de treballs de
senyalització horitzontal especificats (P - 175)

48,07

4,000

192,28

27 XPA11COM

pa

Partida alçada a justificar per la senyalització, balisament, proteccions
i cartelleria necessària per donar compliment a les indicacions del
COM per executar l'obra (P - 0)

1.000,00

1,000

1.000,00

28 XPA0IMCA

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'actuació en calçada
prevista. (P - 0)

1.000,00

1,000

1.000,00

10 F96YV010

m

Col·locació de vorada recta sobre fonaments de formigó (P - 43)

12,83

4,000

51,32

11 F9312V1J

m3

Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 36)

25,79

1,800

46,42

12 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 (P 37)

81,70

2,250

183,83

13 F9HV601

dia

Equip d'estesa de mescla bituminosa (P - 73)

2.165,91

1,000

2.165,91

14 F9H1V100

t

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
(P - 75)

54,16

2,117

114,66

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

58,19

15 F9H1V120

t

1,852

TOTAL

Titol 3 (1) (1)

01.04.02.12.01

Obra

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

03

PARTIDES ALÇADES

Titol 3 (1)

01

Seguretat i salut

7.105,82

Pressupost FASE V.2 NXB

107,77

EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

PRESSUPOST

1 XPASLOT4

TOTAL

pa

Titol 3 (1)

Pàg.:

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

01

Capítol

04

LOT_04

Titol 3

03

PARTIDES ALÇADES

Titol 3 (1)

02

Imprevistos

TOTAL

Titol 3 (1)

1,000

01.04.03.01

Obra

1 XPA0LOT4

3.731,37

pa

185

3.731,37

3.731,37

Pressupost FASE V.2 NXB

Partida alçada a justificar per possibles imprevistos en parades i/o en
les actuacions de calçada projectades en el LOT4 (P - 0)
01.04.03.02

15.000,00

1,000

15.000,00

15.000,00

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES
PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA IMPLANTACIO DE LA FASE V DE LA NOVA XARXA DE BUS. SUB-FASE 5.2

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.:

1

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

2

Màscara: * (Ordenació per codi)
PREU

AMIDAMENT

IMPORT

NUM. CODI

%

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

1 F214U030

m3

Enderroc d'estructures de maó o
totxana de qualsevol tipus, amb
mitjans
mecànics
o manuals,
inclosa
càrrega
de
residus
sobre camió

22,00

4,000

88,00

0,01

13 F21L4JB3

m2

Demolició
de
paviment
de
qualsevol tipologia col·locat
sobre formigó inclosa demolició
de base de formigó amb martell
picador

6,58

912,000

6.000,96

0,69

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

56,34

2,100

118,31

0,01

14 F21N4XN2

m2

Demolició de paviment de mescla
bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

5,22

526,670

2.749,22

0,32

15 F21NU010

m2

1,02

1.956,000

1.995,12

0,23

8,79

2.868,230

25.211,74

2,90

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

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)

500,00

8,000

4.000,00

0,46

17 F21PV002

m

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

5,00

79,600

398,00

0,05

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

7,18

20,000

143,60

0,02

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

9,57

395,000

3.780,15

0,43

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

12,53

64,840

812,45

0,09

21 F21PV210

u

Demolició d'escossell format de
qualsevol
forma
o
tipus,
col·locada sobre formigó, amb
mitjans mecànics o manuals

19,12

8,000

152,96

0,02

22 F21QUV10

u

Retirada
de
mòdul
sustentació de bicicletes

24,99

28,000

699,72

0,08

3 F21B1V12

m2

Eliminació
de marques
vials
mitjançant
fressat
(pintura
termoplàstica)

4 F21B2V20

u

Retirada de senyal tipus P, R i
S i plaques complementàries

3,30

281,000

927,30

0,11

5 F21B2V21

m2

Retirada de cartells en plafons
d'alumini
extrusionat
o
lamel·les d'acer galvanitzat

8,35

20,250

169,09

0,02

6 F21B2V60

u

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

3,00

2,000

6,00

0,00

7 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

12,50

127,000

1.587,50

0,18

Arrancada
de
suport
de
senyalització
informativa
urbana de 2500x2500 mm, inclós
demolició fonamentació, càrrega
i transport, cànon d'abocament
i
reposició
de
paviment
existent

153,79

Desmuntatge
de
barana
metàl·lica,
amb
mitjans
mecànics i càrrega sobre camió,
transport a abocador i cànon
d'abocament

16,34

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

7,80

Demolició
de
paviment
de
formigó, de qualsevol gruix, i
de més de 2 m d'amplària, amb
martell trencador muntat sobre
retroexcavadora

31,75

Arrencada
de
paviments
de
qualsevol
tipus,
col·locats
sobre
formigó,
de qualsevol
amplària, sense afectar la base
amb martell picador

5,39

8 F21B2V79

9 F21B3001

10 F21DQU02

11 F21KN010

12 F21L4H14

u

m

u

m3

m2

3,000

83,000

6,000

34,000

1.147,820

461,37

1.356,22

46,80

1.079,50

6.186,75

0,05

0,16

0,01

0,12

de

0,71

EUR

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.:

3

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI
23 F21QV010

24 F21QV020

25 F21QV030

26 F21X0001

27 F21Y0001

28 F221U112

UA
u

u

u

u

m

m3

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

4

Màscara: * (Ordenació per codi)
PREU

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

4,65

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.

6.000,42

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

451,52

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.

20,23

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.

17,82

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

2,87

AMIDAMENT
104,000

1,000

2,000

35,000

10,000

97,650

IMPORT
483,60

6.000,42

903,04

708,05

178,20

280,26

NUM. CODI

%
0,06

0,69

UA

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

29 F2225232

m3

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

11,92

213,578

2.545,85

0,29

30 F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de
paviment, amb compactació del
95% PM

1,36

4,200

5,71

0,00

31 F245U105

m3

Càrrega manual de terres o runa
sobre contenidor

13,49

736,303

9.932,73

1,14

32 F2R540H0

m3

Transport de residus inerts o
no especials
a instal·lació
autoritzada
de
gestió
de
residus, amb contenidor de 8 m3
de capacitat

15,43

957,285

14.770,91

1,70

33 F2RA71H0

m3

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)

9,08

956,765

8.687,43

1,00

34 F2RA73G0

m3

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)

21,50

31,860

684,99

0,08

35 F31521B1

m3

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

73,77

6,300

464,75

0,05

36 F9312V1J

m3

Base de tot-u artificial , amb
estesa i piconatge del material
al 98% del PM

25,79

121,700

3.138,64

0,36

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

81,70

373,638

30.526,22

3,51

38 F961V010

m

Subministrament
de
pedra
granítica,
recta,
serrada
mecanicament i flamejada, per a
vorada, de 20x24 cm

42,91

325,000

13.945,75

1,60

39 F961V020

m

Subministrament
de
pedra
granítica, corba, deixada de
serra
i
flamejada,
per
a
vorada, de 20x24 cm

96,26

71,000

6.834,46

0,79

0,10

0,08

DESCRIPCIÓ

0,02

0,03

EUR

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.:

5

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI
40 F965U2D9

41 F965V1D9

42 F96AV010

UA
m

m

m

DESCRIPCIÓ

PREU

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

25,35

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

35,08

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

37,71

AMIDAMENT
12,200

14,000

85,000

IMPORT
309,27

491,12

3.205,35

0,04

0,37

12,83

325,000

4.169,75

0,48

44 F96YV015

m

Col·locació
de vorada
corba
sobre fonaments de formigó

19,18

71,000

1.361,78

0,16

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

88,58

23,140

2.049,74

0,24

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

11,73

217,000

2.545,41

0,29

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

11,86

238,000

2.822,68

0,32

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

15,16

497,900

7.548,16

0,87

Capçalera de gual de 40 cm
inclosa base de formigó HM-20
de
20
cm
gruix.
Totalment
acabat

121,94

243,88

UA

0,03

EUR

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

50 F981V0A4

u

Capçalera de gual de 60 cm
inclosa base de formigó HM-20
de
20
cm
gruix.
Totalment
acabat

202,82

3,000

608,46

0,07

51 F981V0A8

u

Capçalera de gual de 120 cm
inclosa base de formigó HM-20
de
20
cm
gruix.
Totalment
acabat

247,07

17,000

4.200,19

0,48

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

270,99

2,000

541,98

0,06

53 F981V0B0

m

Paviment inclinat de gual de 40
cm inclosa base de formigó
HM-20
de 20 cm de gruix.
Totalment acabat.

109,30

3,200

349,76

0,04

54 F981V0B4

m

Paviment inclinat de gual de 60
cm inclosa base de formigó
HM-20
de 20 cm de gruix.
Totalment acabat.

160,59

2,000

321,18

0,04

55 F981V0B8

m

Paviment inclinat de gual de
120 cm inclosa base de formigó
HM-20
de 20 cm de gruix.
Totalment acabat.

234,65

11,760

2.759,48

0,32

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

280,75

38,000

10.668,50

1,23

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

176,77

3,000

530,31

0,06

58 F991V020

u

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

59,81

2,000

119,62

0,01

59 F991V030

u

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

97,71

1,000

97,71

0,01

60 F991VN10

u

Escocell de
peces
de
nacional de
serrada
flamejada,
morter 1:4
l'obra
i
HM-20/P/10/I

347,81

3,000

1.043,43

0,12

0,06

Col·locació
de vorada
recta
sobre fonaments de formigó

2,000

NUM. CODI

%

m

u

6

Màscara: * (Ordenació per codi)

43 F96YV010

49 F981V0A0

Pàg.:

130x130 cm, amb 4
pedra
granítica
110x20x25, recta,
mecanicament
i
rejuntades
amb
(m-8), elaborat a
base
de
formigó

EUR
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Pàg.:

7

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

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

28,88

12,000

346,56

0,04

62 F9B4N003

m

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

58,39

13,000

759,07

0,09

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

58,19

69,000

4.015,11

NUM. CODI

%

m

m

8

Màscara: * (Ordenació per codi)

61 F9B4N001

63 F9B4N004

Pàg.:

UA

m2

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

54,08

9,000

486,72

0,06

65 F9E1NOU

m2

Paviment per encaminador a base
de resines (punts o estriat)

72,61

15,600

1.132,72

0,13

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

33,29

1.401,890

46.668,92

5,37

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

40,99

285,740

11.712,48

1,35

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

43,15

59,000

2.545,85

0,29

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

43,78

34,680

1.518,29

0,17

EUR

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

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

47,44

9,000

426,96

0,05

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

45,91

94,360

4.332,07

0,50

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

67,22

8,000

537,76

0,06

73 F9H1V100

t

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

54,16

56,017

3.033,88

0,35

74 F9H1V120

t

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

58,19

126,137

7.339,91

0,84

75 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

59,76

65,121

3.891,63

0,45

0,46

64 F9DLM860

DESCRIPCIÓ

70 F9F5V020

EUR
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Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI

UA

Pàg.:

10

Màscara: * (Ordenació per codi)

DESCRIPCIÓ

PREU

76 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

77 F9HV601

dia

Equip
d'estesa
bituminosa

78 F9HW500

AMIDAMENT

IMPORT

71,44

28,813

2.058,40

0,24

mescla

2.165,91

8,000

17.327,28

1,99

t

Increment en el subministrament
de qualsevol mescla bituminosa
en calent que per necessitats
administratives
es
faci
en
treballs nocturns, dissabtes o
festius

1,52

271,438

412,59

0,05

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

17,67

276,088

4.878,47

0,56

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

947,50

2,000

1.895,00

0,22

de

NUM. CODI

%

81 F9HZW300

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

4,90

4,651

22,79

0,00

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

625,00

8,000

5.000,00

0,57

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

0,41

1.200,200

492,08

0,06

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

0,69

730,000

503,70

0,06

EUR

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

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.

245,65

2,000

491,30

0,06

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.

202,08

51,000

10.306,08

1,19

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

50,35

18,000

906,30

0,10

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

69,99

19,250

1.347,31

0,15

89 F9Z1V010

m

Tall de paviments de qualsevol
tipus amb disc de diamant

2,46

808,800

1.989,65

0,23

EUR
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Pàg.:
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Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

90 FB15A181

m

Subministrament i col·locació
de
barana model ´´Barcelona:
Tipus
II´´,
segons
fitxes
d'elements urbans.Tot inclós,
completament muntada i acabada.

91 FBA1UV00

m

92 FBA1UVA1

93 FBA1UVA2

94 FBA1UVA4

95 FBA1UVA5

96 FBA1UVA6

97 FBA1UVA8

98 FBA1UVD1

PREU

AMIDAMENT

IMPORT
36.572,25

4,21

Pre-marcatge

0,08

11.103,800

888,30

0,10

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)

0,27

15,000

4,05

0,00

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)

0,33

112,000

36,96

0,00

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)

0,51

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)

0,22

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)

0,27

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)

0,44

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)

0,75

m

m

m

125,000

434,000

380,000

2,000

4.854,000

63,75

95,48

102,60

0,88

3.640,50

NUM. CODI

%

275,000

m

12

Màscara: * (Ordenació per codi)

132,99

m

Pàg.:

UA

AMIDAMENT

IMPORT

%

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)

0,85

157,000

133,45

0,02

100 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)

1,05

3.015,000

3.165,75

0,36

101 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)

0,70

2.606,000

1.824,20

0,21

102 FBA1UVD6

m

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)

0,80

768,000

614,40

0,07

103 FBA1UVD8

m

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)

1,00

3.303,000

3.303,00

0,38

104 FBA1UVZ1

u

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

1,10

991,000

1.090,10

0,13

105 FBA2NOU1

m2

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)

8,50

1.162,260

9.879,21

1,14

0,01

0,01

0,00

EUR

PREU

m

0,01

0,42

DESCRIPCIÓ

99 FBA1UVD2

EUR
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Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

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)

8,50

48,100

408,85

0,05

107 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)

3,84

15,000

57,60

0,01

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)

8,45

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)

4,34

109 FBA2UVD5

m

273,000

238,800

2.306,85

1.036,39

NUM. CODI

%

m2

m2

14

Màscara: * (Ordenació per codi)

106 FBA2NOU2

108 FBA2UVD3

Pàg.:

UA

EUR

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

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)

8,40

180,000

1.512,00

0,17

111 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)
(amidament:
m
realment pintat)

3,24

55,000

178,20

0,02

112 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)

4,45

531,000

2.362,95

0,27

113 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

3,85

22,000

84,70

0,01

114 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

13,19

1,000

13,19

0,00

115 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

8,24

6,000

49,44

0,01

0,27

0,12

DESCRIPCIÓ

110 FBA2UVD6

EUR
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Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI
116 FBA3UW10

UA
m2

DESCRIPCIÓ

PREU

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)

8,35

AMIDAMENT
122,120

IMPORT
1.019,70

0,12

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)

5,28

227,000

1.198,56

0,14

118 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.

5,05

840,000

4.242,00

0,49

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.

3,62

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.

5,83

120 FBA3UX41

u

191,000

145,000

691,42

845,35

NUM. CODI

%

m2

u
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Màscara: * (Ordenació per codi)

117 FBA3UX11

119 FBA3UX40

Pàg.:

UA

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

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.

8,04

1,000

8,04

0,00

122 FBA3UX50

u

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

9,89

2,000

19,78

0,00

123 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.

4,75

5,000

23,75

0,00

124 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

76,94

1,000

76,94

0,01

125 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

6,70

7,000

46,90

0,01

126 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

8,41

24,000

201,84

0,02

0,08

0,10

EUR

DESCRIPCIÓ

121 FBA3UX42

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
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17

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

18

Màscara: * (Ordenació per codi)
PREU

AMIDAMENT

IMPORT

NUM. CODI

%

127 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

54,95

13,000

714,35

0,08

128 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

2,75

122,000

335,50

0,04

129 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

16,49

23,000

379,27

0,04

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

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,...).

30,33

25,000

758,25

0,09

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,...).

35,21

6,000

211,26

0,02

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

46,80

25,000

1.170,00

0,13

130 FBABUV17

u

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

2,75

5,000

13,75

0,00

131 FBABUV18

u

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

2,97

402,000

1.193,94

0,14

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

25,14

11,000

276,54

0,03

132 FBABUV1B

u

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

78,00

16,000

1.248,00

0,14

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

29,67

181,000

5.370,27

0,62

142 FBB1UVB5

u

29,67

7,000

207,69

0,02

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

3,61

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

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

29,67

9,000

267,03

0,03

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

76,93

2,000

153,86

0,02

133 FBAUV15

u

2,000

7,22

0,00

134 FBAYUV01

u

Col·locació
de separador
de
carril BICI model BCN1 amb
quatre perns d'ancoratge

17,30

25,000

432,50

0,05

135 FBAYUV02

u

Col·locació
de separador
de
carril BICI model BCN2 amb tres
perns d'ancoratge

12,98

6,000

77,88

0,01

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

13,88

77,000

1.068,76

0,12

EUR

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
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Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.:
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Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI
145 FBB1UVZ0

146 FBB1UVZ1

UA
u

u

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

20

Màscara: * (Ordenació per codi)
PREU

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

8,00

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

16,00

AMIDAMENT
232,000

63,000

IMPORT
1.856,00

1.008,00

NUM. CODI

%
0,21

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

156 FBB3UVA4

u

Subministrament
de
placa
complementària
(d'alumini
de
2mm
de
gruix)
de
200
mm
d'alçària i 450 mm d'amplària

28,80

184,000

5.299,20

0,61

157 FBB3UVA6

u

Subministrament
de
placa
complementària
(d'alumini
de
2mm
de
gruix)
de
250
mm
d'alçària i 500 mm d'amplària

31,22

1,000

31,22

0,00

158 FBB3UVA7

u

Subministrament
de
placa
complementària
(d'alumini
de
2mm
de
gruix)
de
300
mm
d'alçària i 450 mm d'amplària

30,01

1,000

30,01

0,00

0,12

147 FBB2UV11

u

Subministrament
de
senyal
vertical
(de
xapa
d'acer)
informativa tipus S de 900x600
mm

47,96

11,000

527,56

0,06

159 FBB3UVB1

u

Subministrament
de
placa
complementària
(d'alumini
de
2mm
de
gruix)
de
200
mm
d'alçària i 500 mm d'amplària

29,96

1,000

29,96

0,00

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

29,79

13,000

387,27

0,04

160 FBB3UVC0

u

Subministrament
de
placa
complementària
(d'alumini
de
2mm
de
gruix)
de
200
mm
d'amplària
i
600
mm
de
llargària

31,22

4,000

124,88

0,01

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

52,76

4,000

211,04

0,02

161 FBBWUV40

u

Subministrament i col·locació
d'adhesiu plastificat de 50x10
cm amb texte divers col·locat
en plaques
de senyalització
excepcional

1,65

1.328,000

2.191,20

0,25

150 FBB2UVA3

u

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

76,93

54,000

4.154,22

0,48

162 FBBYUV10

u

Muntatge de senyals tipus P, R
i S i plaques complementàries

3,30

556,000

1.834,80

0,21

163 FBBYUV20

m2

Muntatge de cartells en plafons
d'alumini
extrussionat
o
lamel·les d'acer galvanitzat

4,62

20,250

93,56

0,01

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

113,20

164 FBBYUV35

u

Col·locació
i
posterior
retirada
de
plaques
de
senyalització
excepcional,
inclòs fleix i material de
col·locació

6,59

664,000

4.375,76

0,50

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

15,38

234,000

3.598,92

0,41

166 FBBZUV23

m

Pal
d'acer
galvanitzat
de
100x50x3 mm amb cargols per a
subjectar la senyal

13,42

10,000

134,20

0,02

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

10,57

948,000

10.020,36

1,15

151 FBB2UVB0

u

1,000

113,20

0,01

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

121,66

2,000

243,32

0,03

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

28,08

10,000

280,80

0,03

154 FBB3UVA2

u

Subministrament
de
placa
complementària
(d'alumini
de
2mm
de
gruix)
de
120
mm
d'alçària i 600 mm d'amplària

22,73

10,000

227,30

0,03

Subministrament
de
placa
complementària
(d'alumini
de
2mm
de
gruix)
de
200
mm
d'alçària i 300 mm d'amplària

27,23

155 FBB3UVA3

u

4,000

108,92

0,01

EUR

EUR
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Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Mènsula
galvanitzada
per
a
subjectar la senyal al pal de
suport de semàfors o similars,
amb cargols per a subjectar la
senyal

14,74

25,000

368,50

0,04

169 FBBZUV62

u

Material
i
col·locació
de
fleix, per a cada senyal o
placa

6,37

518,000

3.299,66

0,38

170 FBC1UV21

u

Subministrament
de
fitó
de
plàstic reflexiu H.I. Nivell II
de 75 cm d'alçària, flexible

28,82

18,000

518,76

0,06

171 FBCYUV20

u

Col·locació de fitó de plàstic
reflexiu de 75/50 cm d'alçària,
fixat al paviment

9,23

38,000

350,74

0,04

172 FBFYUV31

u

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

123,10

3,000

369,30

0,04

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

233,85

3,000

701,55

0,08

174 FBFZUV62

u

Brides
d'alumini
pintades
o
anoditzades de 110 a 120 mm amb
cargols d'acer inoxidable

12,97

25,000

324,25

0,04

175 FBZBUV70

h

Equip de senyalització per a
desenvolupament de treballs de
senyalització
horitzontal
especificats

48,07

970,500

46.651,94

5,36

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

114,97

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.

175,74

177 FD1ZV024

u

50,000

4,000

5.748,50

702,96

NUM. CODI

%

u

h

22

Màscara: * (Ordenació per codi)

168 FBBZUV41

176 FBZBUV80

Pàg.:

UA

EUR

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

u

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

135,01

6,000

810,06

0,09

179 FD5ZV010

u

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

176,55

6,000

1.059,30

0,12

180 FD7FNOU2

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

50,39

7,000

352,73

0,04

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

1,000

472,88

0,05

182 FDDZNOU2

u

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

97,27

1,000

97,27

0,01

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.

157,40

3,000

472,20

0,05

0,66

0,08

DESCRIPCIÓ

178 FD5J529V

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
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Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI
184 FDG5RABT

185 FDG5RACA

186 FDG5RAVO

187 FDG5REG1

UA
m

m

m

u

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

24

Màscara: * (Ordenació per codi)
PREU

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.

94,23

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.

141,44

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.

82,89

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.

88,14

AMIDAMENT
50,000

83,500

393,000

2,000

IMPORT
4.711,50

11.810,24

32.575,77

176,28

NUM. CODI

%
0,54

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

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

18,000

1.021,14

0,12

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

86,86

7,000

608,02

0,07

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

130,59

31,000

4.048,29

0,47

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

62,42

7,000

436,94

0,05

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

114,91

31,000

3.562,21

0,41

1,36

3,75

0,02

EUR

EUR
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Pàg.:

25

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI
193 FG1AC030

UA
u

DESCRIPCIÓ
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:

Pàg.:

26

Màscara: * (Ordenació per codi)
PREU
5.768,93

AMIDAMENT
3,000

IMPORT
17.306,79

NUM. CODI

%

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

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.

1,99

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
amb
protecció
magnetotèrmica
i
diferencial

EUR

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

8,77

40,000

350,80

0,04

195 FG380907

m

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

10,59

40,000

423,60

0,05

196 FHM1XX01

u

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.

680,85

8,000

5.446,80

0,63

EUR
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Pàg.:
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Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI
197 FHM1XX02

198 FHM1XX04

199 FQ1160001

200 FQ1160002

201 FQ11VB11

UA
u

u

u

u

u

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

28

Màscara: * (Ordenació per codi)
PREU

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.

563,23

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.

614,67

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

768,49

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.

87,29

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

586,48

AMIDAMENT
4,000

1,000

1,000

11,000

2,000

IMPORT
2.252,92

614,67

768,49

960,19

1.172,96

NUM. CODI

%
0,26

UA

AMIDAMENT

IMPORT

%

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

854,00

3,000

2.562,00

0,29

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.

74,81

1,000

74,81

0,01

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.

16,39

5,000

81,95

0,01

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

149,03

20,000

2.980,60

0,34

206 FQ4Y0101

u

Col·locació
polimers

de

28,65

20,000

573,00

0,07

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.

42,30

1,000

42,30

0,00

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

30,78

5,000

153,90

0,02

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

46,16

23,000

1.061,68

0,12

0,09

0,11

EUR

PREU

u

0,07

0,13

DESCRIPCIÓ

202 FQ11VB21

de

fitons

EUR
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Pàg.:
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Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

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

1.836,95

3,000

5.510,85

0,63

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.

30.527,57

1,000

30.527,57

3,51

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

516,04

2,000

1.032,08

0,12

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

91,73

3,000

275,19

0,03

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

96,48

3,000

289,44

NUM. CODI

%

u

u

30

Màscara: * (Ordenació per codi)

210 FQT2XXX2

214 FR612359

Pàg.:

UA

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

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

119,18

2,000

238,36

0,03

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.

13,32

43,160

574,89

0,07

217 FRE6XXD1

u

Retirada d'arbre de 1ª i
categoria, inclòs transport
lloc indicat per la DF.
inclós, segons indicacions
la DF i de Parcs i Jardins.

2ª
al
Tot
de

398,01

6,000

2.388,06

0,27

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

750,00

2,000

1.500,00

0,17

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

2,82

350,000

987,00

0,11

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.

59,81

85,000

5.083,85

0,58

0,03

EUR

DESCRIPCIÓ

215 FR61236A

EUR
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31

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

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.

3,59

300,000

1.077,00

0,12

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

21,01

280,000

5.882,80

0,68

223 XPA0IMCA

pa

Partida alçada a justificar per
imprevistos durant l'actuació
en calçada prevista.

1.000,00

14,000

14.000,00

1,61

224 XPA0IMOC

pa

Partida alçada a justificar per
imprevistos durant l'actuació
d'obra civil

2.000,00

8,000

16.000,00

1,84

225 XPA0IMPA

pa

Partida alçada a justificar per
imprevistos en actuacions de
parades a anul·lar o adequar i
petites actuacions de calçada

150,00

67,000

10.050,00

1,16

Partida alçada a justificar per
imprevistos en actuacions de
parades noves i actuacions en
calçada de mitjana envergadura

500,00

Partida alçada a justificar per
possibles
imprevistos
en
parades i/o en les actuacions
de calçada projectades en el
LOT1

15.000,00

227 XPA0LOT1

pa

71,000

1,000

35.500,00

15.000,00

NUM. CODI

%

m

pa

32

Màscara: * (Ordenació per codi)

221 HBC10001

226 XPA0IMPN

Pàg.:

UA

Partida alçada a justificar per
possibles
imprevistos
en
parades i/o en les actuacions
de calçada projectades en el
LOT2

15.000,00

1,000

15.000,00

1,72

229 XPA0LOT3

pa

Partida alçada a justificar per
possibles
imprevistos
en
parades i/o en les actuacions
de calçada projectades en el
LOT3

15.000,00

1,000

15.000,00

1,72

230 XPA0LOT4

pa

Partida alçada a justificar per
possibles
imprevistos
en
parades i/o en les actuacions
de calçada projectades en el
LOT4

15.000,00

1,000

15.000,00

1,72

EUR

AMIDAMENT

IMPORT

%

Partida
alçada
a justificar
pels treballs de desplaçament
de semàfors. Inclou treballs de
desconnexionat i retirada de
columna o bàcul, implantació de
semàfors
provisionals,
plantilles
per
fonamentació,
estesa de cable en tubulars,
col·locació de columna o bàcul
a nou emplaçament, connexionat,
enginyeria de trànsit a la
cruïlla (estructura de fases,
repartiment,
desfasament,
selecció
horària,
etc.),
modificació
d'estructura
de
fases en regulador semafòric,
amb
elaboració
de
la
nova
documentació de la intersecció,
etc. Tot inclòs per deixar la
instal·lació
semafòrica
en
perfecte funcionament en el nou
emplaçament.

3.000,00

5,000

15.000,00

1,72

232 XPA0TFOR

pa

Partida alçada a justificar per
possibles afeccions a xarxes de
serveis existents amb l'obra
civil i mecànica necessària.

7.500,00

1,000

7.500,00

0,86

233 XPA11COM

pa

Partida alçada a justificar per
la senyalització, balisament,
proteccions
i
cartelleria
necessària per donar compliment
a les indicacions del COM per
executar l'obra

1.000,00

7,000

7.000,00

0,80

234 XPA1SSAA

pa

Partida alçada a justificar per
adequació de les xarxes de
serveis
afectades
per
l'actuació projectada. Inclou
desplaçament armari enllumenat
a nova posició amb totes les
feines i materials necessàries
per deixar la instal·lació en
funcionament,
desplaçament
xarxa de boques de reg i xarxa
d'aigua a nova posició amb
canalització,
materials,
connexions i totes les feines
necessàries
per
deixar
les
instal·lacions
segons
indicacions d'Espais Verds i
AGBAR.

7.500,00

1,000

7.500,00

0,86

235 XPASLOT1

pa

Partida alçada a justificar per
la Seguretat i Salut a l'obra,
en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut

3.915,80

1,000

3.915,80

0,45

236 XPASLOT2

pa

Partida alçada a justificar per
la Seguretat i Salut a l'obra,
en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut

3.362,30

1,000

3.362,30

0,39

237 XPASLOT3

pa

Partida alçada a justificar per
la Seguretat i Salut a l'obra,
en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut

3.599,19

1,000

3.599,19

0,41

238 XPASLOT4

pa

Partida alçada a justificar per
la Seguretat i Salut a l'obra,
en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut

3.731,37

1,000

3.731,37

0,43

1,72

pa

PREU

pa

4,08

228 XPA0LOT2

DESCRIPCIÓ

231 XPA0SMFO

EUR

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.:

33

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
TOTAL:

AMIDAMENT

IMPORT

%

869.599,71 100,00

EUR

RESUM DE PRESSUPOST
PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA IMPLANTACIO DE LA FASE V DE LA NOVA XARXA DE BUS. SUB-FASE 5.2

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 5: Titol 3 (1) (1)
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 (1) (1)

01.01.01.10.01

402N

718,70

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.10.02

1410N

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.10.03

3632

6.675,73

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.10.04

3633

10.377,27

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.10.05

3634

1.547,05

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.10.06

3639

2.537,93

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

2

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.30.05

1509N

1.520,19

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.30.06

2893A

1.171,55

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.30.07

3235A

995,88

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.30.08

3452A

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.30.09

3636

426,32
1.604,05

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.30.10

3637

Titol 3 (1)

01.02.01.30

LÍNIA V19

2.904,31

21.099,28

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.40.01

3215A

518,53

42.955,96

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.40.02

3216A

573,55

Titol 3 (1)

01.02.01.40

LÍNIA V23

1.092,08
1.116,74

11.052,74

Titol 3 (1)

01.01.01.10

LÍNIA H2

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.20.01

3647

1.258,52

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.20.02

3648

3.543,90

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.50.01

1358

1.337,81

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.50.02

1904A

1.037,22

01.02.01.50.03

2892 i 3474

2.024,91

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.20.03

3650

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.20.04

3651

2.147,08

Titol 3 (1) (1)

Titol 3 (1)

01.01.01.20

LÍNIA V1

8.287,31

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.50.04

3452A

406,09

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.50.05

3635N

2.997,88

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.50.06

3640N

1.705,57

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.50.07

3649N

2.134,43

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.50.08

3511A

210,56

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.50.09

3512A

210,56

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.50.10

3513A

Titol 3 (1)

01.02.01.50

LÍNIES MODIFICADES

Titol 3 (1) (1)

01.02.02.01.01

Carril BUS

1.414,05

Titol 3 (1)

01.02.02.01

C/Josep Garí

1.414,05

293,07

Titol 3 (1) (1)

01.02.02.02.01

Carril BUS

8.742,11

01.02.02.02

Av. Tibidabo (entre Josep Garí i Plaça JFK)

8.742,11

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.30.01

2227A

878,74

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.30.02

2232A

1.441,77

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.30.03

3270AD

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.30.04

3619N

33.595,40

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.30.05

3620N

1.421,31

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.30.06

3621N

4.998,10

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.30.07

3631AD

319,30

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.30.08

3638AD

792,23

Titol 3 (1)

01.01.01.30

LÍNIA V23

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.40.01

2746A

371,73

43.818,58

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.40.02

2748A

514,36

Titol 3 (1)

Titol 3 (1) (1)

01.01.01.40.03

3559A

906,45

Titol 3 (1) (1)

01.02.02.03.01

Carri BUS

01.02.02.03.02

Obra civil retall orella

210,56
12.054,52

6.473,08

Titol 3 (1)

01.01.01.40

LÍNIA V25

1.713,88

Titol 3 (1) (1)

Titol 3 (1) (1)

01.01.02.01.01

Carril BUS

4.609,41

Titol 3 (1) (1)

01.02.02.03.03

Reforç senyalització parades/contenidors

Titol 3 (1) (1)

01.02.02.03.04

Obra civil semàfors

Titol 3 (1)

01.02.02.03

Pg. Sant Gervasi (entre Cray. i A.Comín)

01.02.02.04.01

Carril BUS

1.988,73

C/Praga (entre Plaça A.el Savi i Camèlies)

1.988,73

Titol 3 (1)

01.01.02.01

C/Cartagena (entre Pare Claret i Mas Casanova)

4.609,41

Titol 3 (1) (1)

01.01.02.02.01

Carril BUS

3.948,11

37.789,11
930,64
6.411,06
51.603,89

Titol 3 (1) (1)

01.01.02.02.02

Obra civil gual

1.261,75

Titol 3 (1) (1)

Titol 3 (1)

01.01.02.02

Av. Can Marcet (entre Arq. Moragas i Pg de la V.H)

5.209,86

Titol 3 (1)

01.02.02.04

Titol 3 (1) (1)

01.01.02.03.01

Carril BUS

2.320,52

Titol 3 (1) (1)

01.02.02.05.01

Carril BUS

399,01

2.320,52

Titol 3 (1)

01.02.02.05

C/Praga-Av. Mare de Déu de Montserrat

399,01

Titol 3 (1)

01.01.02.03

Gir Pg.Maragall-Petrarca

Titol 3 (1) (1)

01.01.02.04.01

Obra civil retall voreres

104.982,17

Titol 3 (1) (1)

01.02.02.06.01

Carril BUS

27.315,37

104.982,17

Titol 3 (1) (1)

01.02.02.06.02

Obra civil retall orella

47.936,99

Titol 3 (1) (1)

01.02.02.06.03

Obra civil semàfors

Titol 3 (1)

01.02.02.06

Trav.. de les Corts (entre A.Maillol i Vallespir.)

Titol 3 (1)

01.01.02.04

C/Riera Blanca-Munné

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.10.01

73AD

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.10.02

196A

729,81

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.10.03

3189

1.287,98

Titol 3 (1) (1)

01.02.02.07.01

Carril BUS

2.349,52

Titol 3 (1)

01.02.01.10

LÍNIA H2

3.007,46

Titol 3 (1)

01.02.02.07

C/Arístides Maillol (entre Gàllego i Trav. Corts)

2.349,52

01.03.01.10.01

370A

1.003,42

989,67

2.366,08
77.618,44

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.20.01

3646

8.450,52

Titol 3 (1) (1)

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.20.02

3662

3.894,43

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.10.02

370N

1.826,00

12.344,95

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.10.03

652A

1.023,92

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.10.04

652N

1.263,46

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.10.05

3612N

1.686,09

Titol 3 (1)

01.03.01.10

LÍNIA V25

6.802,89

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.20.01

3385AD

Titol 3 (1)

01.02.01.20

LÍNIA V1

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.30.01

942A

756,39

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.30.02

1104AD

612,78

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.30.03

1300A

832,63

Titol 3 (1) (1)

01.02.01.30.04

1509A

228,64
euros

781,66
euros

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

3

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

4

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.20.02

3656N

1.509,77

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.17

3618N

1.535,41

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.20.03

3657N

1.185,05

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.18

3623N

1.791,44

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.20.04

3658N

1.548,26

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.19

3624N

1.787,43

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.20.05

3659N

3.504,35

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.20

3625N

1.467,75

Titol 3 (1)

01.03.01.20

LÍNIA 133

8.529,09

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.21

3626N

1.689,07

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.30.01

873A

610,22

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.22

3627AD

01.04.01.10.23

3628N

1.713,62

3629N

7.484,99

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.30.02

873N

1.379,25

Titol 3 (1) (1)

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.30.03

1351A

1.177,61

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.24

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.30.04

1351N

1.948,65

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.25

3630N/2897AD

Titol 3 (1)

01.04.01.10

LÍNIA V23

974,29

487,73
33.934,00

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.30.05

1886A

3.652,74

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.30.06

1944A

602,70

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.01

341A

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.30.07

3308A

518,53

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.02

567A

969,33

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.30.08

3420A

869,37

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.03

1191A

999,09

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.30.09

3420N

37.300,35

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.04

1908A

3.274,80

477,93

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.30.10

3642N

9.315,73

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.05

1908N

5.482,11

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.30.11

3643N

822,70

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.06

2737A

760,92

Titol 3 (1) (1)

01.03.01.30.12

3644N

1.628,92

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.07

2738A

818,32

Titol 3 (1)

01.03.01.30

LÍNIES MODIFICADES

59.826,77

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.08

2740A

846,26

7.783,66

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.09

2742A

258,99

5.486,37

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.10

2742N

12.036,59

13.270,03

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.11

2743A

387,56

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.12

2744A

209,07

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.13

2745A

818,26

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.14

2772A

2.608,71

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.15

3050A

672,00

Titol 3 (1) (1)

01.03.02.01.01

Adeqüació calçada per gir BUS

Titol 3 (1) (1)

01.03.02.01.02

Obra civil semàfors

Titol 3 (1)

01.03.02.01

Gir Passeig Maragall - Navas de Tolosa

Titol 3 (1) (1)

01.03.02.02.01

Carril BUS

1.278,10

Titol 3 (1) (1)

01.03.02.02.02

Reforç senyalització parades/contenidors

Titol 3 (1)

01.03.02.02

C/Navas de Tol. (entre Olesa i St. Ant. M. Claret)

1.725,53

Titol 3 (1) (1)

01.03.02.03.01

Adeqüació calçada per gir BUS

1.952,38

Titol 3 (1)

01.03.02.03

Gir Pg. Valldaura-Fabra i Puig

1.952,38

Titol 3 (1) (1)

01.03.02.04.01

Adeqüació calçada gir BUS

623,80

Titol 3 (1)

01.03.02.04

C/Malats, 120

623,80

Titol 3 (1) (1)

01.03.02.05.01

Carril BUS i senyalització calçada

Titol 3 (1) (1)

01.03.02.05.02

Titol 3 (1) (1)

447,43

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.16

3258N

2.365,79

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.17

3454A

150,00

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.18

3605N

1.806,21

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.19

3606N

1.409,13

6.418,76

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.20

3607N

1.885,34

Obra civil retall voreres

69.964,81

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.21

3608N

2.083,93

01.03.02.05.03

Desplaçament bicing 188

24.488,77

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.22

3609N

2.060,13

Titol 3 (1)

01.03.02.05

Plaça de Sants

100.872,34

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.23

3610N

805,16

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.01

61A

555,41

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.24

3611N

1.423,52

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.02

61N

1.918,28

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.25

3613N

858,21

1.275,29

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.26

3614N

1.433,39

888,65

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.27

3615N

3.101,18

01.04.01.20.28

3616N

1.786,34

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.03

62A

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.04

220A

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.05

1630N

1.000,07

Titol 3 (1) (1)

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.06

1787A

715,90

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.20.29

3617N

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.07

2464A

754,39

Titol 3 (1)

01.04.01.20

LÍNIA V25

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.08

2464N

1.669,26

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.30.01

301A

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.09

2721A

1.011,86

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.30.02

342AD

12.927,17

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.10

2723A

451,33

Titol 3 (1)

01.04.01.30

LÍNIES MODIFICADES

13.445,00

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.11

2723N

1.752,22

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.12

2730A

282,69

Titol 3 (1) (1)

01.04.02.01.01

Carril BUS

626,13

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.13

2731A

343,25

Titol 3 (1)

01.04.02.01

C/Jaume Vicens Vives (entre Amaya i Av. Icària)

626,13

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.14

3190A

483,65

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.15

3371N

1.414,82

Titol 3 (1) (1)

01.04.01.10.16

3451A

485,20
euros

Titol 3 (1) (1)

01.04.02.02.01

Carril BUS

Titol 3 (1) (1)

01.04.02.02.02

Reforç senyalització parades

Titol 3 (1)

01.04.02.02

C/Badajoz (entre Pere IV i Tànger)

2.020,26
53.808,53
517,83

5.364,13
93,06
5.457,19

euros

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

5

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

6

Titol 3 (1) (1)

01.04.02.03.01

Carril BUS

9.514,36

Titol 3 (1)

01.02.02.01

C/Josep Garí

1.414,05

Titol 3 (1)

01.04.02.03

C/Independ. (Av. Mer. i Valèn. i Indus. i Claret)

9.514,36

Titol 3 (1)

01.02.02.02

Av. Tibidabo (entre Josep Garí i Plaça JFK)

8.742,11

Titol 3 (1) (1)

01.04.02.04.01

Carril BUS

10.654,82

Titol 3 (1)

01.02.02.03

Pg. Sant Gervasi (entre Cray. i A.Comín)

1.389,21

Titol 3 (1)

01.02.02.04

C/Praga (entre Plaça A.el Savi i Camèlies)

12.044,03

Titol 3 (1)

01.02.02.05

C/Praga-Av. Mare de Déu de Montserrat

Titol 3 (1) (1)

01.04.02.04.02

Reforç senyalització parades/contenidors

Titol 3 (1)

01.04.02.04

C/ Castillejos (entre Mallorca i Av. Meridiana)

Titol 3 (1) (1)

01.04.02.05.01

Canvi de sentit

3.128,20

Titol 3 (1) (1)

01.04.02.05.02

Obra civil semàfors

8.011,34

Titol 3 (1)

01.04.02.05

C/Àlaba (entre Bolívia i Tànger)

Titol 3 (1) (1)

01.04.02.06.01

Carril BUS

Titol 3 (1) (1)

01.04.02.06.02

Obra civil semàfors

27.883,36

Titol 3 (1)

01.04.02.06

C/Pamplona (entre Tànger i Av. Bogatell)

34.744,09

Titol 3 (1) (1)

01.04.02.07.01

Carril BUS

2.988,85

Titol 3 (1)

01.04.02.07

C/Arquitecte Sert (entre Av. Bogatell i Rda.Lit.)

2.988,85

Titol 3 (1) (1)

01.04.02.08.01

Carril BUS

7.646,36

Titol 3 (1)

01.04.02.08

Av. Meridiana (entre Aragó i Independència)

7.646,36

Titol 3 (1) (1)

01.04.02.09.01

Carril BUS

1.908,70

Titol 3 (1)

01.04.02.09

C/Trinxant (entre Pg. Maragall i Freser)

1.908,70

Titol 3 (1) (1)

01.04.02.10.01

Modificació espai calçada

622,96

Titol 3 (1)

01.04.02.10

C/Trinxant (entre R.de Padrón i Coll i Vehí)

622,96

Titol 3 (1) (1)

01.04.02.11.01

Canvi de sentit

8.837,82

Titol 3 (1)

01.04.02.11

C/Trinxant (entre Av. Mer. i Degà Bahí)

8.837,82

Titol 3 (1) (1)

01.04.02.12.01

Adeqüació rampes

7.105,82

Titol 3 (1)

01.04.02.12

Cruïlla Trinxant-Ripollès

7.105,82

11.139,54
6.860,73

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
794.991,40
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Titol 3 (1)
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

51.603,89
1.988,73
399,01

Titol 3 (1)

01.02.02.06

Trav.. de les Corts (entre A.Maillol i Vallespir.)

Titol 3 (1)

01.02.02.07

C/Arístides Maillol (entre Gàllego i Trav. Corts)

77.618,44

Titol 3

01.02.02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

01.02.03.01

Seguretat i salut

Titol 3 (1)

01.02.03.02

Imprevistos

15.000,00

Titol 3

01.02.03

PARTIDES ALÇADES

18.362,30

Titol 3 (1)

01.03.01.10

LÍNIA V25

6.802,89

Titol 3 (1)

01.03.01.20

LÍNIA 133

8.529,09

Titol 3 (1)

01.03.01.30

LÍNIES MODIFICADES

59.826,77

Titol 3

01.03.01

PARADES

75.158,75

Titol 3 (1)

01.03.02.01

Gir Passeig Maragall - Navas de Tolosa

13.270,03

2.349,52
144.115,75
3.362,30

Titol 3 (1)

01.03.02.02

C/Navas de Tol. (entre Olesa i St. Ant. M. Claret)

1.725,53

Titol 3 (1)

01.03.02.03

Gir Pg. Valldaura-Fabra i Puig

1.952,38

Titol 3 (1)

01.03.02.04

C/Malats, 120

Titol 3 (1)

01.03.02.05

Plaça de Sants

100.872,34

Titol 3

01.03.02

ACTUACIONS EN CALÇADA

118.444,08

Titol 3 (1)

01.03.03.01

Seguretat i salut

Titol 3 (1)

01.03.03.02

Imprevistos

15.000,00

Titol 3

01.03.03

PARTIDES ALÇADES

18.599,19

Titol 3 (1)

01.04.01.10

LÍNIA V23

33.934,00

Titol 3 (1)

01.04.01.20

LÍNIA V25

53.808,53

Titol 3 (1)

01.04.01.30

LÍNIES MODIFICADES

13.445,00

Titol 3

01.04.01

PARADES

623,80

3.599,19

101.187,53

Titol 3 (1)

01.01.01.10

LÍNIA H2

42.955,96

Titol 3 (1)

01.04.02.01

C/Jaume Vicens Vives (entre Amaya i Av. Icària)

Titol 3 (1)

01.01.01.20

LÍNIA V1

8.287,31

Titol 3 (1)

01.04.02.02

C/Badajoz (entre Pere IV i Tànger)

5.457,19

Titol 3 (1)

01.01.01.30

LÍNIA V23

43.818,58

Titol 3 (1)

01.04.02.03

C/Independ. (Av. Mer. i Valèn. i Indus. i Claret)

9.514,36

Titol 3 (1)

01.01.01.40

LÍNIA V25

1.713,88

Titol 3 (1)

01.04.02.04

C/ Castillejos (entre Mallorca i Av. Meridiana)

12.044,03

96.775,73

Titol 3 (1)

01.04.02.05

C/Àlaba (entre Bolívia i Tànger)

11.139,54

4.609,41

Titol 3 (1)

01.04.02.06

C/Pamplona (entre Tànger i Av. Bogatell)

34.744,09

5.209,86

Titol 3 (1)

01.04.02.07

C/Arquitecte Sert (entre Av. Bogatell i Rda.Lit.)

2.988,85

2.320,52

Titol 3 (1)

01.04.02.08

Av. Meridiana (entre Aragó i Independència)

7.646,36

104.982,17

Titol 3 (1)

01.04.02.09

C/Trinxant (entre Pg. Maragall i Freser)

1.908,70

117.121,96

Titol 3 (1)

01.04.02.10

C/Trinxant (entre R.de Padrón i Coll i Vehí)

Titol 3 (1)

01.04.02.11

C/Trinxant (entre Av. Mer. i Degà Bahí)

Titol 3 (1)

01.04.02.12

Cruïlla Trinxant-Ripollès

Titol 3

01.04.02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

01.04.03.01

Seguretat i salut

Titol 3 (1)

01.04.03.02

Imprevistos

15.000,00

Titol 3

01.04.03

PARTIDES ALÇADES

18.731,37

Titol 3

01.01.01

PARADES

Titol 3 (1)

01.01.02.01

C/Cartagena (entre Pare Claret i Mas Casanova)

Titol 3 (1)

01.01.02.02

Av. Can Marcet (entre Arq. Moragas i Pg de la V.H)

Titol 3 (1)

01.01.02.03

Gir Pg.Maragall-Petrarca

Titol 3 (1)

01.01.02.04

C/Riera Blanca-Munné

Titol 3

01.01.02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3 (1)

01.01.03.01

Seguretat i salut

Titol 3 (1)

01.01.03.02

Imprevistos

15.000,00

3.915,80

Titol 3

01.01.03

PARTIDES ALÇADES

18.915,80

Titol 3 (1)

01.02.01.10

LÍNIA H2

3.007,46

Titol 3 (1)

01.02.01.20

LÍNIA V1

12.344,95

Titol 3 (1)

01.02.01.30

LÍNIA V19

11.052,74

Titol 3 (1)

01.02.01.40

LÍNIA V23

Titol 3 (1)

01.02.01.50

LÍNIES MODIFICADES

12.054,52

Titol 3

01.02.01

PARADES

39.551,75

1.092,08

euros

626,13

622,96
8.837,82
7.105,82
102.635,85
3.731,37

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
869.600,06
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

7

NIVELL 3: Titol 3
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3

01.01.01

PARADES

Titol 3

01.01.02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3

01.01.03

PARTIDES ALÇADES

Capítol

01.01

LOT_01

Titol 3

01.02.01

PARADES

Titol 3

01.02.02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3

01.02.03

PARTIDES ALÇADES

Capítol

01.02

LOT_02

Titol 3

01.03.01

PARADES

96.775,73
117.121,96
18.915,80
232.813,49
39.551,75
144.115,75
18.362,30
202.029,80
75.158,75

Titol 3

01.03.02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3

01.03.03

PARTIDES ALÇADES

Capítol

01.03

LOT_03

212.202,02

Titol 3

01.04.01

PARADES

101.187,53
102.635,85

Titol 3

01.04.02

ACTUACIONS EN CALÇADA

Titol 3

01.04.03

PARTIDES ALÇADES

Capítol

01.04

LOT_04

118.444,08
18.599,19

18.731,37
222.554,75

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
869.600,06
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol

01.01

LOT_01

232.813,49

Capítol

01.02

LOT_02

202.029,80

Capítol

01.03

LOT_03

212.202,02

Capítol

01.04

LOT_04

222.554,75

Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

869.600,06

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
869.600,06
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost FASE V.2 NXB

869.600,06
869.600,06

euros

PRESSUPOST GENERAL
PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA IMPLANTACIO DE LA FASE V DE LA NOVA XARXA DE BUS. SUB-FASE 5.2

Pressupost del projecte constructiu per a la implantació de la fase V de la nova xarxa de Bus.
Sub-fase 5.2. Barcelona 2017-2018

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

869.600,06

13 % Despeses generals SOBRE 869.600,06.....................................................................

113.048,01

6 % Benefici industrial SOBRE 869.600,06..........................................................................

52.176,00

Subtotal

1.034.824,07

21 % IVA SOBRE 1.034.824,07............................................................................................

217.313,05

€

1.252.137,12

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( UN MILIÓ DOS-CENTS CINQUANTA-DOS MIL CENT TRENTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS )

Barcelona, març del 2018

Enginyers Autors del Projecte

Sergi Solera Armengol
e3 Solinteg, SL
Tulpan Intermediació, SL

Albert Riera Miserachs
e3 Solinteg, SL
Tulpan Intermediació, SL

