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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Treballs de subministrament de la senyalització vertical (codi i orientació) i
abalisament de les carreteres de la Diputació de Girona, 2019-2021

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1210554 AG5NU-U4LNJ-QWJRN 782FD5CB13518D82A598F64D8A023EB71EDAA583) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

1. Objecte
Aquest Plec de prescripcions tècniques pels treballs de subministrament de la
senyalització vertical i abalisament de les carreteres de la Diputació de Girona, 20192021, es redacta per resoldre les necessitats de la xarxa viària amb la màxima
rapidesa possible pel que fa col·locació de senyals, substitució o bé estoc de senyals
per les brigades de conservació.
2. Treballs a realitzar
Els treballs a realitzar seran els necessaris per a la conservació i millora de la
senyalització vertical i abalisament de la xarxa viària de la Diputació de Girona en un
termini aproximat de tres anys, prorrogables fins a un any més si es considera
convenient. S’adjunta a aquest plec el plànol de la xarxa viària que gestiona la
Diputació de Girona en l’annex núm.1.
3. Forma de subministrament
El subministrament pot fer-se de diferents maneres:
•

Directament a les diferents bases de les brigades:
Montagut (Garrotxa),
Llambilles (Gironès) i
Llers (Alt Empordà), en la mesura que sigui requerida pel personal competent del
Servei de Xarxa Viària Local, i segons necessitats del Servei amb les quantitats que
aquest indiqui. El subministrament s’entregarà en un termini d’una setmana des de
la petició via correu electrònic o whatsapp.

•

Amb col·locació als diferents punts de la xarxa que el Servei indiqui: en aquests
casos hi haurà subministrament amb col·locació dels elements que es demanin a
qualsevol punt de les carreteres que gestiona la Diputació de Girona.
El termini per l’execució de d’aquests últims subministraments serà proporcional a
cada comanda; però en cap cas l’inici dels treballs es farà en un termini superior a
dues setmanes, realitzant-se de forma continuada, sense interrupcions.

4. Mètode de treball. Temps de resposta
El Servei de Xarxa Viària Local definirà les necessitats que consideri convenients i
emetrà la corresponent ordre de treball que farà arribar al contractista mitjançant
correu electrònic o whatsapp, amb indicació clara del termini en què s’han de realitzar,
el qual s’haurà d’iniciar com a màxim en dues setmanes.
Caldrà determinar la persona de contacte per fer les comandes i el cap tècnic
interlocutor.
5. Característiques dels subministraments. Control de qualitat
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Pel que fa a senyals verticals:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1210554 AG5NU-U4LNJ-QWJRN 782FD5CB13518D82A598F64D8A023EB71EDAA583) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

Ordre de 20 de març de 2014, per la qual s’aprova la normativa 8.1-IC,
senyalització vertical d’instruccions de carreteres.
En qualsevol cas la part del darrere dels senyals serà d’un color neutre, i
portarà inscrit les sigles “Diputació de Girona” amb caràcters de 1,5 cm
d’alçada, així com la data de fabricació i la referència del fabricant.
Plec de prescripcions tècniques general per les obres de carreteres i ponts.
Article 701 d’acord amb l’Ordre FOM/2523/2014, de 12 de desembre, sobre
senyals i rètols retroreflectants verticals de circulació.
Pel que fa a la senyalització d’orientació:
Manual de senyalització interurbana d’orientació, del Departament de
Territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Manual de senyalització urbana d’orientació, del Departament de Territori i
sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Caldrà presentar el marcatge CE dels materials subministrats i/o col·locats. Aquest
certificat anirà acompanyat de la declaració de prestacions del fabricant conforme la
norma UNE-EN 12899-1.
Tots els materials retroreflectants de nivell 2 de retroreflexió seran microprismàtics.
Els elements subministrats se sotmetran de forma aleatòria als corresponents controls
de qualitat per assegurar el compliment de la normativa, tant pel que fa als materials
com al senyal i a les seves característiques més rellevants, sobretot pel que fa a la
retroreflexió.
En el cas de fer els corresponents assaigs i no complir algun dels paràmetres indicats
no s’abonaran els subministraments realitzats del mateix tipus del lot comprovat. El
subministrador haurà de retirar tot el volum que se l’indiqui, que no s’abonarà.
6. Prevenció de riscos laborals
Previ a l’inici dels treballs i amb independència dels controls que es realitzin durant el
desenvolupament dels serveis contractats, s'indica la relació de documents que amb
caràcter obligatori s'han de lliurar com a empresa que assumeix amb la Diputació de
Girona un contracte de subministraments:
•

Modalitat d’organització de la prevenció de l’empresa.

•

Formació i informació en prevenció de riscos laborals dels treballadors que
realitzin les tasques objecte del plec.

•

Avaluació específica dels riscos, a la qual s’ha d’incloure informació sobre les
mesures preventives planificades de l’activitat contractada.

•

Nomenament del recurs preventiu.

•

Relació de treballadors autoritzats.

•

Marcatge CE de la maquinària.

•

Certificats d’aptitud mèdica.
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El contractista senyalitzarà els treballs d’acord amb la Instrucció 8.3 –IC “Senyalització
d’obres” i l’OC “Senyalització mòbil d’obres” i prendrà totes les mesures necessàries
per obtenir la màxima seguretat tant dels treballadors com dels usuaris de la via.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1210554 AG5NU-U4LNJ-QWJRN 782FD5CB13518D82A598F64D8A023EB71EDAA583) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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En concret tots els vehicles i la maquinària necessària per a la realització de les
activitats incloses en aquest Plec estaran equipats amb llums llampegants que hauran
de funcionar en els períodes de treball.
7. Amidament i abonament. Penalitzacions
Els subministraments seran mesurats per unitats o metres quadrats realment
realitzats, d’acord amb les definicions de cada unitat en el quadre de preus adjunt.
En els subministraments amb col·locació es fixa un import mínim dels treballs a
realitzar en cada comanda valorat en 500 euros (sense IVA).
La valoració dels treballs es farà per factures mensuals i s’aplicarà a les quantitats
realment executades d’acord amb les condicions dels preus unitaris de l’oferta.
Annexos:
1.

Plànol de la xarxa de carreteres de la Diputació de Girona

2.

Amidament estimat anual i factors de ponderació
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ANNEX NÚMERO 1. PLÀNOL DE LA XARXA DE CARRETERES DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA
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ANNEX NÚMERO 2. AMIDAMENT ESTIMAT ANUAL I FACTORS DE
PONDERACIÓ
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Manteniment de senyalització vertical i balisament
Ut Descripció

Quantitat

Preu

Import

Factor
ponderació

5,000

139,00

695,00

0,002

5,000

126,00

630,00

70,000

78,00

5.460,00

0,023

25,000

85,00

2.125,00

0,008

15,000

69,00

1.035,00

0,005

2,000

117,00

234,00

0,001

20,000

41,00

820,00

0,007

20,000

243,00

4.860,00

0,007

SENYALITZACIÓ ACER GALVANITZAT
u

Placa triangular de 135 cm nivell 2, amb suport

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1210554 AG5NU-U4LNJ-QWJRN 782FD5CB13518D82A598F64D8A023EB71EDAA583) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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Placa triangular d'acer galvanitzat de costat 135 cm, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos el fonament de formigó HM-20 de 60 x 60 x 60 cm, suport de 100 x 50
x 3 mm i elements de fixació al suport, totalment col·locada.
u

Placa circular, quadrada o octogonal 90 cm nivell 2, amb suport

0,002

Placa circular de 90 cm de diàmetre, quadrada de 90 cm de costat o octogonal de 90 cm per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos el fonament de formigó HM-20 de
60 x 60 x 60 cm, suport de 100 x 50 x 3 mm i elements de fixació al suport, totalment col·locada.
u

Placa circular, quadrada o octogonal 60 cm nivell 2, amb suport
Placa circular de 60 cm de diàmetre, quadrada de 60 cm de costat o octogonal de 60 cm per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos el fonament de formigó HM-20 de
50 x 50 x 50 cm, suport de 80 x 40 x 2 mm i elements de fixació al suport, totalment col·locada i part
proporcional de desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa, panell i suports de
senyalització de trànsit existent, i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants.

u

Placa triangular de 90 cm nivell 2 amb suport
Placa triangular de 90 cm, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos el
fonament de formigó HM-20 de 50 x 50 x 50 cm, suport de 80 x 40 x 2 mm i elements de fixació al
suport, totalment col·locada.

u

Pannell direccional de 80x40 cm nivell 2 amb suport
Pannell direccional de 80x40 cm ,per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2 de la
part blanca, inclosos el fonament de formigó HM-20 de 50 x 50 x 50 cm, suport de 80 x 40 x 2 mm i
elements de fixació al suport, totalment col·locada.

u

Pannell direccional de 160x40 cm nivell 2 amb suport
Pannell direccional de 160x40 cm, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2 de
la part blanca, inclosos el fonament de formigó HM-20 de 50 x 50 x 50 cm, dos suports de 80 x 40 x 2
mm i elements de fixació al suport, totalment col·locada.

u

Placa complementària de 80x20 cm nivell 2 instal·lada
Placa complementària de 80x20 cm ,per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2
de la part blanca, instal·lada en senyal vertical inclosos elements de fixació al suport, totalment
col·locada.

m² Cartell amb fons fluorescent nivell 3 amb suport
Cartell amb fons fluorescent nivell 3, amb revestiment reflectant HI nivell 2 dels senyals de trànsit,
inclosos el fonament de formigó HM-20 de 70 x 70 x 70 cm, suports de 100 x 50 x 3 mm i elements
de fixació al suport, totalment col·locada.
u

Placa triangular de 135 cm, nivell 2

36,000

77,00

2.772,00

0,012

u

Subministre de placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport.
Placa circular, quadrada o octogonal 90 cm nivell 2

75,000

64,00

4.800,00

0,025

390,000

40,00

15.600,00

0,131

290,000

46,00

13.340,00

0,097

105,000

25,00

2.625,00

0,035

57,000

9,00

513,00

0,019

Subministre de placa circular de 90 cm de diàmetre, quadrada de 90 cm de costat o octogonal de 90
cm, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport.
u

Placa circular, quadrada o octogonal 60 cm nivell 2
Subministre de placa circular de 60 cm de diàmetre, quadrada de 60 cm de costat o octogonal de 60
cm, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport.

u

Placa triangular de 90 cm, nivell 2
Subministre de placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport.

u

Placa complementària de 80x20 cm nivell 2
Placa complementària de 80x20 cm ,per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2
de la part blanca.

m Suport d'acer galv. de 100x50x3 mm

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
Plec de clàusules: Plec de clàusules Informar Plec de
prescripcions tècniques subministrament senyalització vertical i
abalisament ctres

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Xarxa Viària Local / 013, Núm. expedient: 7175,
Codi Classificació: D050400, Any expedient: 2018
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: AG5NU-U4LNJ-QWJRN
Data d'emissió: 7 de noviembre de 2018 a les 14:04:53
Pàgina 8 de 11

ESTAT

El document ha estatsignat per :
1.- Xarxa Viària - Cap de servei en funcions parcials de DIPUTACIÓ DE GIRONA.Firmado 26/09/2018 08:45

APROVAT
26/09/2018 08:45

Manteniment de senyalització vertical i balisament
Ut Descripció

Quantitat

Preu

Import

Factor
ponderació

208,000

5,00

1.040,00

0,070

10,000

72,75

727,50

0,003

80,000

17,00

1.360,00

0,027

680,000

12,80

8.704,00

0,228

100,000

244,00

24.400,00

0,033

100,000

236,00

23.600,00

0,033

4,000

268,00

1.072,00

0,001

2,000

258,00

516,00

0,001

10,000

180,00

1.800,00

0,003

3,000

86,00

258,00

0,001

3,000

96,00

288,00

0,001

3,000

106,00

318,00

0,001

10,000

29,00

290,00

0,003

Subministre de suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de senyals
de trànsit en carreteres
m Suport d'acer galv. de 80x40x2 mm
Subministre de suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de senyals
de trànsit en carreteres
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u

Recol·locació de placa vertical d'acer galvanitzat
Reco·locació de placa d'acer galvanitzat, inclosos el fonament de formigó HM-20 de 50 x 50 x 50 cm,
el suport i elements de fixació al suport, totalment col·locada.

u

Desmuntatge de senyal vertical, suport i fonament
Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de placa, panell fins a 1 m2 i suports de
senyalització de trànsit existent, i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants.

u

Desmuntatge de senyal vertical i muntatge nova placa en suport existent
Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de placa, panell fins a 1 m2 i instal·lació de
nova senyal en suport existent.
SENYALITZACIÓ D'ALUMINI

m² Placa d'alumini < 1,00 m2, per a senyals de trànsit, col·locada
Placa d'alumini fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada.
m² Placa d'alumini > 1,00 m2 per a senyals de trànsit, col·locada
Placa d'alumini superior a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport,
totalment col·locada.
m² Placa d'alumini amb dors tancat, < 1,00 m2, col·locada
Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada.
m² Placa d'alumini amb dors tancat, > 1,00 m2, col·locada
Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada.
m³ Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d
Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa
excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
u

Base d'acer de subjecció al fonament del pal Ø 90 mm, col·locada
Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats i placa d'ancoratge del
fonament

u

Base d'acer de subjecció al fonament del pal Ø 114 mm,col·locada
Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats i placa d'ancoratge del
fonament

u

Base d'acer de subjecció al fonament del pal Ø 140 mm,col·locada
Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats i placa d'ancoratge del
fonament

m Pal d'alumini de Ø 76 mm, disgn. MB, col·locat
Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
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Manteniment de senyalització vertical i balisament
Ut Descripció
m Pal d'alumini de Ø 90 mm, design. MC, col·locat

Quantitat

Preu

Import

Factor
ponderació

10,000

32,00

320,00

0,003

10,000

40,00

400,00

0,003

5,000

66,00

330,00

0,002

5,000

76,00

380,00

0,002

5,000

86,00

430,00

0,002

5,000

166,80

834,00

0,002

10,000

225,54

2.255,40

0,003

5,000

217,00

1.085,00

0,002

2,000

250,00

500,00

0,001

2,000

235,00

470,00

0,001

2,000

78,00

156,00

0,001

2,000

88,00

176,00

0,001

2,000

98,00

196,00

0,001

5,000

20,00

100,00

0,002

Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
m Pal d'alumini de Ø 114 mm, design. MD, col·locat

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1210554 AG5NU-U4LNJ-QWJRN 782FD5CB13518D82A598F64D8A023EB71EDAA583) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
m Pal d'alumini de Ø 140 mm, design. ME, col·locat
Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
m Pal d'alumini de Ø 140 mm, design. MF, col·locat
Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
m Pal d'alumini de Ø 140 mm, design. MG, col·locat
Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MG del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
u

Fita quilomètrica de 60 x 40 cm, nivell 2, col·locada
Fita quilomètrica de 60 x 40 cm rotulada a dues cares, tancada amb perfil d'lumini perimetral de 80
mm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos el fonament de formigó HM-20 de 50 x 50 x 50
cm, el suport circular d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre i elements de fixació al suport,
totalment col·locada i part proporcional de desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa,
panell i suports de senyalització de trànsit existent, i demolició de fonamentacions, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants.

m² Placa d'alumini < 1,00 m2, per a senyals de trànsit
Subministre de placa d'alumini fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport.
m² Placa d'alumini > 1,00 m2 per a senyals de trànsit
Subministre de placa d'alumini superior a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure suport.
m² Placa d'alumini amb dors tancat, < 1,00 m2
Subministre de placa d'alumini amb dors tancat, fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport.
m² Placa d'alumini amb dors tancat, > 1,00 m2
Subministre de placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport.
u

Base d'acer de subjecció al fonament del pal Ø 90 mm
Subministre de base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre
de senyals de trànsit, inclòs els perns roscats i placa d'ancoratge del fonament

u

Base d'acer de subjecció al fonament del pal Ø 114 mm
Subministre de base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs els perns roscats i placa d'ancoratge del fonament

u

Base d'acer de subjecció al fonament del pal Ø 140 mm
Subministre de base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs els perns roscats i placa d'ancoratge del fonament

m Pal d'alumini de Ø 76 mm, disgn. MB
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Manteniment de senyalització vertical i balisament
Ut Descripció

Quantitat

Preu

Import

Factor
ponderació

5,000

22,00

110,00

0,002

5,000

32,00

160,00

0,002

5,000

48,64

243,20

0,002

5,000

51,00

255,00

0,002

5,000

55,00

275,00

0,002

5,000

135,20

676,00

0,002

20,000

22,00

440,00

0,007

200,000

9,80

1.960,00

0,067

15,000

32,00

480,00

0,005

Subministre de pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació MB del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit.
m Pal d'alumini de Ø 90 mm, design. MC

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1210554 AG5NU-U4LNJ-QWJRN 782FD5CB13518D82A598F64D8A023EB71EDAA583) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

Subminsitre de pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit
m Pal d'alumini de Ø 114 mm, design. MD
Subministre de pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit
m Pal d'alumini de Ø 140 mm, design. ME
Subministre de pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit
m Pal d'alumini de Ø 140 mm, design. MF
Subministre de pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit
m Pal d'alumini de Ø 140 mm, design. MG
Subministre de pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MG del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit
u

Fita quilomètrica de 60 x 40 cm, nivell 2
Subministre de fita quilomètrica de 60 x 40 cm rotulada a dues cares, tancada amb perfil d'lumini
perimetral de 80 mm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos ,el suport circular d'acer
galvanitzat de 60 mm de diàmetre i elements de fixació al suport.

m² Desmuntatge de cartell, suport i fonament
Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de cartell i suport de senyalització de
trànsit existent, i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants.
m² Desmuntatge de cartell
Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de cartell.
BALISAMENT
u

Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada instal·lada
Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada amb dues bandes reflexives nivell II, totalment col·locada

u

Fita d'aresta tipus teula instal·lada

10,000

10,00

100,00

0,003

u

Fita d'aresta tipus teula de 72 cm reflexiu nivell II a dues cares amb ancltge per fixar al terra,
totalment col·locada.
Fita d'aresta per ctra. doble sentit instal·lada

10,000

18,00

180,00

0,003

2,000

208,70

417,40

0,001

Fita d'aresta per a ctra. doble sentit, 1.05 m d'alçada sobre cota de paviment, amb catadiòptrics
nivell II a dues cares amb anclatge per fixar al terra, totalment col·locada.
u

Mirall circular de 80 cm de diàmetre, amb suport
Mirall circular de 80 cm de diàmetre, inclosos el fonament de formigó HM-20 de 60 x 60 x 60 cm,
suport de 100 x 50 x 3 mm i elements de fixació al suport, totalment instal·lat.

u

Captafar amb catadiòptric a dues cares instal·lat

50,000

4,00

200,00

0,017

u

Captafar amb catadiòptric nivell II a dues cares (ull de gat), amb base sorrenca per millor fixació,
totalment col·locat.
Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada

20,000

22,00

440,00

0,007

subministre de balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada amb dues bandes reflexives nivell II
u

Fita d'aresta tipus teula

60,000

4,00

240,00

0,020

u

Subministre de fita d'aresta tipus teula de 72 cm reflexiu nivell II a dues cares amb ancltge per fixar
al terra.
Fita d'aresta per ctra. doble sentit

40,000

8,00

320,00

0,013

u

Subministre de fita d'aresta per a ctra. doble sentit, 1,05 m per sobre de la cota de paviment, amb
catadiòptrics nivell II a dues cares amb anclatge per fixar al terra
Captafar amb catadiòptric a dues cares

40,000

2,60

104,00

0,013

Subministre de captafar (ull de gat) amb catadiòptric nivell II a dues cares, amb base sorrenca per
millor fixació, inclòs part proporcional de resina per a fixació.
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Manteniment de senyalització vertical i balisament
Ut Descripció
u

Mirall circular de 80 cm de diàmetre

Quantitat

Preu

Import

Factor
ponderació

2,000

80,70

161,40

0,001

30,000

7,00

210,00

0,010

60,000

14,00

840,00

0,020

Subministre de mirall circular de 80 cm de diàmetre, inclosos elements de fixació al suport.
u

Conos reflexius nivell II de 50 cm d'alçada
Subministre de conos reflexius nivell II de 50 cm d'alçada amb base de cautxú.
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u

Conos reflexius nivell II de 70 cm d'alçada
Subministre de conos reflexius nivell II de 75 cm d'alçada amb base de cautxú.
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