
Projecte executiu de la reurbanització del carrer de la Vall d’Ordesa,
al Districte de Nou Barris (Barcelona). Fase 2: Urbanització 

Reurbanització del carrer Vall d’Ordesa: Aquesta reurbanització

existents, instal·lació de nous bàculs d’enllumenat i la

prefabricada .També inclou la realització de la caixa de

es millora l’accessibilitat d’aquest carrer a un parc adjacent

www.rubatec.es                                                                                                           C/ D

es millora l’accessibilitat d’aquest carrer a un parc adjacent

rampes, amb zona enjardinada.

Dades Tècniques:

Superfície total:

Paviment:

Drenatge:

Enllumenat:

Jardineria:

Mobiliari urbà:

Dades Tècniques:

 5.100 m

 Llosa prefabricada de formigó.

 Adaptació de la xarxa existent 

 Substitució dels projectors de façana existents per nous 

bàculs amb projectors de Leds

 Retirada dels arbres existents i plantació de nous arbres 

tipus Acer

 Substitució de papereres i bancs existents per uns de nous 

i col·locació de pilones al llarg de tot el carrer.

Dades Generals:

 BIM/SA.

 877.952,55 

 29 Setembre 2014

 6,5 mesos

Dades Generals:

Propietat:

Pressupost:

Data d’inici:

Termini:

Obra Urbana

Projecte executiu de la reurbanització del carrer de la Vall d’Ordesa,
al Districte de Nou Barris (Barcelona). Fase 2: Urbanització 

reurbanització consisteix en la substitució dels arbres

la pavimentació de les voreres amb llosa de formigó

de paviment , fresat i asfaltat de tot el carrer. A més,

adjacent substituint les escales existents per unes
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adjacent substituint les escales existents per unes

Dades Tècniques:

5.100 m2

Llosa prefabricada de formigó.

Adaptació de la xarxa existent 

Substitució dels projectors de façana existents per nous 

bàculs amb projectors de Leds

Retirada dels arbres existents i plantació de nous arbres 

tipus Acer

Substitució de papereres i bancs existents per uns de nous 

i col·locació de pilones al llarg de tot el carrer.

Dades Generals:

BIM/SA.

877.952,55 €

29 Setembre 2014

6,5 mesos




