Pla d’accessibilitat de Vilassar de Dalt

ANNEX 3: Base de preus
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BASE DE PREUS (€)
Partida

Cost (€)

M2. Ampliació de vorera, inclosa la demolició de vorada i guals existents i la construcció
dels nous.

123,63

M2. Construcció de rampa per salvar graó existent.

123,63

M2. Construcció de vorera, inclosos guals de vianants i vehicles necessaris.
M2. Demolició completa de calçada i voreres i nova urbanització en plataforma única
d'asfalt, inclosa la senyalització.

87,26
192,00

M2. Reemplaçament de paviment per un d'estriat de seny. per a invdidents.

48,72

M2. Reemplaçament paviment d'extrems d'escala per un de diferent textura.

48,72

M2. Reemplaçar paviment malmès per paviment adaptat i anivellat.

90,00

M2. Urbanització de carrer en plataforma única.

167,27

Ml. Col·locació de barrera de protecció de desnivell de disseny accessible.

90,00

Ml. Col·locació de passamà cargolat a paret, encastat a terra o a paviment.

58,91

Ml. Construcció d'escales accessibles, tot inclòs.

159,98

Ml. Enderroc d'escala existent.

23,56

Ml. Protecció lateral de jardinera existent

16,80

ML. Senyalització dels graons de l'escala amb franja diferenciada.

50,00

Un. Demolició de graó aïllat
Un. Demolició de gual existent i construció de gual adaptat.

325,00
1.636,25

Un. Demolició de paviment existent i construcció de gual de vehicles.

614,50

Un. Demolició de paviment i construcció de gual vianants accessible.

1.636,25

Un. Desplaçament d'arbre (enderrorc i construcció d'escocells inclosos)

698,14

Un. Desplaçament de bàcul d'enllumenat.

523,60

Un. Desplaçament de font.

349,06

Un. Desplaçament de paperera.

43,64

Un. Desplaçament de piló adaptat.

43,64

Un. Desplaçament de semàfor.

523,60

Un. Desplaçament de senyal de trànsit.

135,63

Un. Enderroc d'esglaó que envaeix la via pública

321,00

Un. Enderroc d'esglaó que envaeix la via pública

321,00

Un. Enrasament de gual de vianants existent.

29,08

Un. Pintat de senyalització horitzontal de pas de vianants.

71,27

Un. Reducció d'amplada de gual de vehicles i reemplaçament per vorera.

818,00

Un. Reemplaçament de paviment per un d'estriat de seny. per invidents.

48,72

Un. Retirada de jardinera

30,00

Un. Retirada de piló.

40,00

Un. Substitució de font per una d'adaptada.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

1.745,34
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BASE DE PREUS (€)
Partida

Cost (€)

Un. Substitució de piló per piló de disseny accessible.

90,90

Un. Substitució de reixa/tapa existent per reixa/tapa adaptada.

99,63

Un. Substitució i col.locació de banc de disseny accessible.
Un. Substitució i/o col.locació de reixa per escocell adaptada.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

549,05
99,63

