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1. ANTECEDENTS I SITUACIÓ
L’Ajuntament de Lleida ha empres de nou, els pressupostos participatius, on la
ciutadania ha pogut formular idees, votar-les i, a més, establir a quines propostes
s'assignen les diferents partides pressupostàries en què es divideix aquesta
dotació econòmica.
La redacció del present projecte obeeix a la proposta guanyadora “ADEQUAR
CARRIL BICI A CIUTAT JARDÍ”.
Aquest projecte es situa en el barri de Ciutat Jardí, i més concretament en els
carrer: d’Enric Farreny i de les Germanies.
2. OBJECTE DEL PROJECTE
L’objecte del present projecte pretén pal·liar les deficiències i carències que es
troben en aquests trams de la xarxa de carril bici de Lleida, tant en la senyalització
com en la seguretat pels usuaris. D’aquesta manera pretenem reduir
l’accidentabilitat i assegurar un teixit viari més segur per tots els usuaris: transport
públic, turismes, vianants, motocicletes i bicicletes.
3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Es tracta de fer intervencions que millorin la seguretat en la circulació de
bicicletes, actuant sobre la senyalització vertical i horitzontal, col·locació
d’elements de seguretat i senyalitzar degudament les cruïlles i interseccions, que
són els punts on es poden produir més conflictes.
Senyalització horitzontal
La senyalització horitzontal compren el repintat de les marques longitudinals,
marques transversals i els símbols que formen part de passos de vianants, línies
de separació de carrils, línies de detenció, simbologia de carril bici. Abans de
repintar s’estudiarà, en cada cas, si cal fer alguna modificació.
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Elements de seguretat
La segregació del carril bici, es realitzarà mitjançant elements fixes de plàstic
reciclat del tipus Zebra o similar, separats entre eixos 2,50 metres. Les peces
aniran ancorades al paviment, i s’han d’instal·lar, sempre que sigui possible, amb
una inclinació de 15°, de tal manera que permeti sortir al ciclista del seu carril en
cas de necessitat, o en paral·lel.

Amb inclinació

Paral·lel

Cruïlles i interseccions
Donat que les cruïlles i interseccions són els punts on es poden produir el
major nombre de conflictes amb els automòbils, el pas de bicicletes, es ressaltarà
mitjançant una catifa vermella, mitjançant pintura de dos components en fred.

4. TERMINI D’EXECUCIÓ
Per l’execució de les obres es fixa un termini d’execució de les obres d’UN MES.
Juntament amb l’acta de replanteig caldrà establir i aprovar el pla de treballs
detallat que presentarà el contractista adjudicatari ajustat al termini ofert en el
concurs, als criteris de plantació i subministrament de les espècies vegetals i
altres condicionants que puguin establir-se en la fase de replanteig de les obres.
5. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A l’annex número 2 de la Memòria es justifiquen els preus adoptats per les
unitats de l’obra previstes en el mateix.
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Tanmateix, i per aquelles unitats d’obra no previstes o d’escassa definició i
imprevistos que puguin sorgir en l’execució de l’obra, s’inclou en el pressupost
partides alçades a justificar pel Contractista Adjudicatari.
6. SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
L’Annex 1 del projecte recull l’estudi bàsic de seguretat i salut, amb un
pressupost de 400’00 €. El contractista adjudicatari redactarà el Pla de Seguretat
corresponent que haurà d’ésser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut que
designarà l’Ajuntament de Lleida.
7. CONTROL DE QUALITAT
El contractista adjudicatari definirà un Pla de Control de Qualitat de les obres,
el qual haurà d’ésser aprovat per la Direcció d’Obra, i del qual n’assumirà
íntegrament el cost fins un màxim de l’1% del pressupost de licitació. No
s’inclouran en aquest import les despeses imputables a assaigs de repetició.
8. PRESSUPOST
El pressupost d’execució material, organitzat per àmbits i capítols del projecte
és :
Carrer d’Enric Farreny

27.041,93 €

Carrer de Germanies

6.171,50 €

Seguretat i Salut
Carril Bici Ciutat Jardí

400,00 €
33.613,43 €

Aplicant els conceptes de Benefici Industrial (6%) i despeses generals
(13%), obtenim el pressupost d’execució per contracte, resumit en el següent
quadre:
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
Pressupost d'execució material
6 % Benefici industrial sobre 33.613,43
13 % Despeses generals sobre 33.613,43

33.613,43 €
2.016,81 €
4.369,75 €

Subtotal
21 % IVA sobre 39.999,99

39.999,99 €
8.400,00 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

48.399,99 €
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Puja el pressupost d’execució de les obres a la quantitat de QUARANTA –
VUIT MIL TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU
CÈNTIMS, IVA INCLÒS (39.999’99 € + 8.400,00 €).
9. CONCLUSIONS
Establerts, en la nostra opinió, els criteris i les bases a nivell tècnic per la
correcta definició del projecte, aquest disposa de la documentació adient i
legalment establerta per ésser sotmès a l’aprovació de l’Autoritat competent, si
correspon.

Lleida, setembre de 2018
L’autora del projecte,

Noemi Collado Santolaria
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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ANNEX

1

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
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1.

Objecte d'aquest estudi bàsic de seguretat i salut
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut desenvolupa la problemàtica específica de seguretat
del Projecte d’adequació del carril bici de Ciutat Jardí, i es redacta d'acord amb allò que disposa
el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l'article 4
d'aquest Reial decret.

2.

Situació de les obres
Les actuacions previstes en aquest projecte estan situades en el carrer d’enric Farreny i el carrer
de les Germanies.

3.

Descripció de les obres
L’obra de l’esmentat projecte consisteix en millorar la seguretat vial en les vies assenyalades
anteriorment mitjançant la renovació de la senyalització i la col·locació d’elements de protecció.
Els principals capítols que componen el projecte són els que s’enumeren a continuació:

4.

•

Senyalització horitzontal

•

Proteccions

•

Altres

Característiques de la ubicació dels treballs
L'execució dels treballs es durà a terme a la localització indicada anteriorment del municipi de
Lleida.

5.

Pressupost d’execució material de l’estudi bàsic
El pressupost d'execució material del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és de QUATRECENTS EUROS (400’00 €).

6.

Accés a les obres
Cada contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra.
L'accés estarà tancat, amb tanques metàl·liques amb peus de formigó, lligades entre si.

7.

Termini d'execució
Es preveu una durada d'execució dels treballs d’UN mes.
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8.

Nombre de treballadors
Es preveu una mitjana de 4 treballadors

9.
9.1

Serveis i unitats constructives i els seus riscos
Serveis i xarxes de distribució possiblement afectades per l’obra
A peu d’obra hi ha el subministrament d’aigua i el subministrament elèctric.

9.2

Unitats constructives i els seus riscos
La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a
continuació:

1

Treballs previs
A

Riscos:
Caigudes al mateix o diferent nivell
Aixafaments
Atropellaments i xocs
Cops i talls
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes.

B

Mesures preventives:
Mantenir l’obra endreçada
Treballar sense tensió en les línies
Tenir plànols serveis afectats
Senyalització de la distància de seguretat
Senyal acústica de maquinària
Senyal visual de maquinària
Topalls i guies per a vehicles
Tanques de seguretat

C

Proteccions personals:
Ús de casc
Ús de guants
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Ús de calçat de protecció i antihumitat
Proteccions auditives
Ulleres contra impactes i antipols
Armilla reflectant

2

Senyalització vertical i horitzontal
A

Riscos:
Caigudes al mateix nivell
Atrapaments
Cops i talls
Sobre esforços per postures incorrectes
Caiguda de material des de camió
Inhalació de substàncies tòxiques
Contacte a la pell amb dissolvents

B

Mesures preventives:
Mantenir l’obra endreçada
Topalls i guies per a vehicles
Tanques de protecció
Senyal acústica i lluminosa per a vehicles
Cordes guia per a descarregar material
Carcassa de protecció a les màquines/eines

C

Proteccions personals:
Ús de casc
Ús de guants
Ús de calçat de protecció
Cinturó antilumbàlgia
Roba per a temps advers
Mascareta antiinhalació substàncies tòxiques
Roba adequada per evitar contactes amb la pell

10.

Descripció dels principals materials utilitzats
Els principals materials que componen l'execució de les obres són:
Pintura per a senyalització
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Senyals verticals
Peces de plàstic reciclat
Morters

11.

Riscos a l'àrea de treball
Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són:
Caigudes d'alçada
Caigudes a diferent nivell
Caigudes al mateix nivell
Cops i talls
Aplastaments i aixafaments per elements o maquinària
Projecció de partícules als ulls
Inhalació de pols.

12.
12.1

Prevenció del risc
Mesures preventives generals
Mantenir l’obra neta i endreçada
Regar, per a evitar el pols
Tanques de delimitació de l’obra
Circuit d’entrada i sortida de vehicles
Senyalització acústica i lluminosa a la maquinària.
Plànols de serveis afectats

12.2

Proteccions individuals
Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants
Guants d'ús general
Guants de goma
Botes d'aigua
Botes de seguretat
Granotes de treball
Ulleres contra impactes, pols i gotes
Protectors auditius
Mascaretes antipols
Màscares amb filtre específic recanviable
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Roba contra la pluja

12.3

Proteccions col·lectives i senyalització
Senyals de trànsit
Senyals de seguretat
Tanques de limitació i protecció
Passarel·les

12.4

Informació
Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la
informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves
tasques.

12.5

Formació
Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de
seguretat i salut.
A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a l'obra.

12.6

Medicina preventiva i primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari.
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.
S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos centres
mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on
avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.

12.7

Reconeixement mèdic
Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement mèdic,
que es repetirà cada any.

13.

Prevenció de risc de danys a tercers
Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer, i
s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi.
Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena,
col·locant una tanca i les indicacions necessàries.
Es tindrà en compte, principalment:
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La circulació de la maquinària prop de l’obra
La interferència de feines i operacions
La circulació dels vehicles prop de l’obra

14.

Pla de seguretat
En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada
contractista elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i
salut als seus mitjans i mètodes d'execució.
Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador
en matèria de seguretat i salut en execució d'obra.
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin
oportuns.
El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista als
serveis territorials de Treball de la Generalitat de Lleida amb la comunicació d'obertura de centre
de treball, com es preceptiu.
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de
les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per
variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de
seguretat i salut, requerirà l'aprovació del coordinador.

15.

Llibre d'incidències
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase
d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de
control de compliment.
Un cop efectuada una anotació en el Llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat
i salut durant l'execució de l'obra o la direcció facultativa ho ha de notificar al contractista afectat i
als representants dels treballadors, si escau. En cas que l'anotació es refereixi a qualsevol
incompliment de les advertències o observacions prèviament anotades en el Llibre, així com en
el cas d'incompliment de les mesures de seguretat i salut, s'ha de remetre una còpia a la
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. Igualment, s'ha d'especificar si
l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior, o si, per
contra, es tracta d'una observació nova.

16.

Prescripcions generals de seguretat
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el
casc de seguretat.
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En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i
l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del contractista
realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que
han possibilitat l'accident.
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa
de l'obra, on s'especificarà:
Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.
Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
Dates límits de realització de les mesures preventives.
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase
d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard.
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de
mesures complementàries no indicades a l'informe.
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a
les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complirles.
Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra.
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les
prestacions respectives.
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé
les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat
funcional preventiva.
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els
xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries.
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre
l'electricista de l'obra.
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en
funcionament.

17.

Condicions dels mitjans de protecció
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat
un període de vida útil.
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Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada
peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de
lliurament.
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant,
seran reposades immediatament.
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix.

18.

Equips de Protecció Individual (EPI’s)
Cada contractista portarà el control d’entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la
totalitat del personal que intervé a l'obra.
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i
amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més
corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector.
1

CASC:

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció.
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de
Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.
Les característiques principals són:
Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions fins a 1.000V
Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin
estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces
interiors en contacte amb el cap.

2

CALÇAT DE SEGURETAT:

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i
que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat
(botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de
Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80.
Les característiques principals són:
Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció
plantar).
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Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les
botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball
de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E.
3

GUANTS:

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades,
picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:
cotó o punt:
cuir:
làtex rugós:
lona:

feines lleugeres
manipulació en general
manipulació de peces que tallin
manipulació de fustes

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica
reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77.
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats
segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE
núm. 211 de 02-11-75.
4

PROTECTORS AUDITIUS:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80
dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual.
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-2,
Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75.
5

PROTECTORS DE LA VISTA:

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de
líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de
seguretat i/o pantalles.
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma
tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 1708-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.
6

ROBA DE TREBALL:

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus
granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial.
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar.
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En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà
roba impermeable.

19.

Sistemes de Proteccions Col·lectives (SPC)
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir.
1

TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ:

Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha
de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.
2

BARANES:

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o
objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu.

20.

Serveis de prevenció
1

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:

Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern,
d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció.
2

SERVEI MÈDIC:

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat.
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de
passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques
anuals dels treballadors ja contractats.

21.

Comitè de Seguretat i Salut
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que
disposa el conveni col·lectiu provincial del sector.
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements
acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi en el
Comitè de Seguretat i Salut.
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi
consumit.
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22.

Instal·lacions de salubritat i confort
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i
característiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de
seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica.

23.

Condicions econòmiques
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i
salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat
d'amidaments del projecte d'execució.

24.
Compliment del RD 1627/1997 per part del promotor: coordinador de seguretat i
avís previ
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a
que assumeixi les funcions que es defineixen en el RD 1627/1997,
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat de Lleida,
abans de l’inici de les obres.
L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24-1097.

25.

Legislació específica de Seguretat i Salut en la construcció
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940)
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952)
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953)
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971)
(C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971)
Reglamento de seguridad en las máquinas.
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 173,
21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986)
* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989)
* Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del Ministerio
de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87, 11/04/1991)
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* Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991)
Infracciones y sanciones en el orden social.
Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988)
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y
de manejo mecánico.
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 121,
20/05/1988)
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de
la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995)
* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995)
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 1 de junio de
1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996)
Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de
la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993)
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE
núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. BOE núm. 280, 22/11/1984)
* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987)
* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Real
Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría
del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991)
Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se
aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de
enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento.
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186,
05708/1993)
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S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i
construccions a línies elèctriques.
Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075,
30/11/1988)
Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de
actividades de empresas y centros de trabajo.
Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 117,
16/05/1988)
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el
trabajo.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y núm.
126, 26/05/1990)
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(BOE 29/03/1995)
Prevención de riesgos laborales.
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995)
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm.
27, 31/01/1996)
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm.
97, 23/04/1997)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm.
97, 23/04/1997)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm.
97, 23/04/1997)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124,
24/05/1997)
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140,
12/06/1997)
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188,
07/08/1997)
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256,
25/10/1997)
S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció.
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998)
Convenio colectivo general del sector de la construcción. Resolución de 4-5-1992 de la Dirección
General de Trabajo (BOE núm.121, 20/05/1992)
Conveni col·lectiu provincial de la construcció.
Normativa d’àmbit local vigent (ordenances i reglaments municipals)
Lleida, setembre de 2018
L’autora del projecte,

Noemi Collado Santolaria
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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1 ASPECTES GENERALS
1.1 Objecte, abast i disposicions generals
1.1.1 Objecte
Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte estructurar l'organització
general de l'obra, fixar les característiques dels materials a emprar, establir les condicions
que ha de complir el procés d'execució de l'obra i, per últim, organitzar el mode i manera en
què s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres.
1.1.2 Àmbit d’aplicació
El present Plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per l’Adequació del carril bici de
Ciutat Jardí, carrer Enric Farreny i carrer Germanies.
1.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables
Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries o complementàries de les disposicions
contingudes en aquest Plec, les disposicions contingudes al Plec de Prescripcions
Tècniques Generals, en endavant PG3, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en
aquest Plec s’especifica.
El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota
índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, d’ajuntaments i d'altres
organismes competents, que tinguin aplicació als treballs que s'han de fer, quedant a decisió
del Director de les Obres resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que
disposa aquest Plec.
En particular, el Contractista prendrà totes les mesures necessàries per al compliment de la
legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat laboral, d’emmagatzematge i de
transport, en tots aquells materials o unitats respecte als quals al PG3 s’inclou aquesta
condició.
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998
(DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de
determinats productes utilitzats en la construcció.
Tots aquests documents obligaran d’acord amb la seva redacció original i amb les
modificacions posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant
el termini de les obres d'aquest Projecte.
El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions,
entorn i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del
Contracte d’execució. En particular, haurà de complir tota la normativa mediambiental que
sigui d’aplicació a la zona de les obres i, en cas que s’hagin previst al Contracte d’execució,
el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Pla de Medi Ambient (PAQMA), que una vegada
aprovats pel Director de les Obres i acceptats per l’Ajuntament de Lleida, formaran part dels
documents contractuals de l’obra.
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En compliment del RD 105/2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició, el Contractista redactarà el Pla de Gestió de Residus que, una
vegada aprovat pel Director de les Obres i acceptat per l’Ajuntament de Lleida, formarà part
dels documents contractuals de l’obra. En cas que el Contracte d’execució prevegi la
redacció del PAQMA, aquest Pla de Gestió de Residus s’inclourà en el mateix.

1.2 Descripció de les obres
1.2.1 Descripció general de l’obra
Les obres projectades tenen per objecte:


Reordenació i protecció del carril bici.

1.3 Direcció d’Obra
Es designarà com a Director de les Obres al Facultatiu de l’Administració que indiqui
l’Ajuntament de Lleida.
El Director de les Obres dirigirà i inspeccionarà les actuacions que es realitzin dins de l’àmbit
de les obres, per tal que aquestes serveixin de la millor manera als interessos i objectius que
l’Ajuntament de Lleida estableixi.
El Director de les Obres podrà nomenar un responsable de la supervisió i seguiment dels
treballs que es realitzin dins de l’àmbit de l’obra.
L’Ajuntament de Lleida podrà designar en qualsevol moment de l’execució del contracte altre
personal propi o de tercers per actuar amb el caràcter de col·laborador del Director de les
Obres als efectes de la inspecció dels treballs inclosos en l’àmbit d’aquesta obra i com a
Coordinador en matèria de Seguretat i Salut. El Contractista estarà obligat, en aquests cas,
a aportar tota la documentació, en relació amb el contracte, que li sigui reclamada per
aquest personal.
En qualsevol cas, l’Ajuntament de Lleida podrà actuar en els trams de carretera objecte
d’aquest contracte amb mitjans propis o de tercers, sense que això suposi cap dret
complementari o suplementari del Contractista.
Per poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, el Director de
les Obres gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles
previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.
Seran base per al treball del Director de les Obres:







El contracte per a l’execució de les obres.
Els plànols del projecte.
El Plec de Condicions Tècniques.
Els quadres de preus.
El Pressupost i termini d'execució contractats.
El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat pel Director de les Obres.
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Les modificacions, substancials aprovades per l’Ajuntament de Lleida.

Sobre aquestes bases, correspondrà al Director de les Obres:
Impulsar l'execució de les obres.
La interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la definició de les obres i
de la seva execució, per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat,
seguretat i qualitat previstes al Projecte.
Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir cura que els
replanteigs de detall es facin degudament.
Requerir, acceptar o esmenar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el
Contractista.
Requerir, acceptar o esmenar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que
estableix aquest Plec, el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives
vigents, correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control
de qualitat i seguiment de l'obra.
Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi i que estimi
necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la
seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites.
En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions
prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho
creu convenient.
Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui
necessàries o convenients.
Aprovar, si s’escau, les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.
Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del
programa de Treballs inicialment acceptat.
Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions
d'obres ocultes, abans de la seva ocultació.
Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada i aprovar la corresponent
certificació. Per a preparar aquests documents s’utilitzarà el programa TCQ o altre de
similar.
Exigir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del
control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra
presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o
minimitzar-los.
Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general
d'aquestes, prèviament a la seva recepció per part de l’òrgan competent de l’Administració.
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Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executa.
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb el Plec de Condicions Tècniques del Projecte,
així com amb les normes i/o instruccions complementàries que li siguin dictades pel Director
de les Obres per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les
operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de
les obres.
Durant el desenvolupament de les obres la relació entre el Contractista i l’Administració es
desenvoluparà a traves del Director de les Obres i del Delegat que nomenarà el
Contractista.
El representant o Delegat del Contractista, amb dedicació exclusiva a aquest Contracte,
estarà en possessió del títol d’Enginyer de Camins, Canals i Ports o d’Enginyer Tècnic
d’Obres Públiques. Aquest serà necessàriament el que figuri en l’oferta, no podent ser
substituït, exceptuant raons de malaltia, vacances o cessament com a treballador de
l’empresa.
El personal del Contractista tindrà el caràcter de col·laborador del Director de les Obres,
segons el previst al Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació
d’obres.
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat pel Director de les Obres
sense dret a cap indemnització al Contractista.

1.4 Desenvolupament de les obres
1.4.1 Replanteig: Acta de Comprovació del Replanteig
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb el Director de
les Obres, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència
que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.
A l'acta s'hi farà constar les discrepàncies apreciades en relació al projecte definitori de les
obres a executar i qualsevol altre circumstància que pugui modificar o alterar l’execució de
les obres.
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme
l'obra. El Contractista informarà al Director de les Obres de la manera i dates en que
programi portar-los a terme. El Director de les Obres podrà fer-li recomanacions al respecte
i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure
correctament la forma i temps d'executar-los.
El Director de les Obres farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs
efectuats.
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1.4.2 Plànols d’obra
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la
zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats
d'execució que el Director de les Obres cregui convenients, justificant adequadament les
disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu,
els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els
reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb l’anticipació que fixarà el
Director de les Obres, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es
refereixen i ser aprovats pel Director de les Obres, que igualment, assenyalarà al
Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es
justificaran adequadament les disposicions adoptades.
El Contractista estarà obligat, quan segons el Director de les Obres fos imprescindible, a
introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat,
seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini
total ni als parcials d'execució de les obres.
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament
justificades, sobre l'obra projectada, al Director de les Obres, qui, segons la importància
d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a l’Ajuntament de Lleida per a l'adopció
de l'acord que s'escaigui. Les modificacions resoltes pel Director de les Obres no donarà
dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres.
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini
dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de
treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la
petició formulada.
1.4.3 Programa de treballs
Prèviament a la signatura de l’acta de replanteig el Contractista haurà de formular un
programa de treball complert. Aquest programa de treball haurà d’ésser aprovat pel Director
de les Obres.
El programa de Treball comprendrà:
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra,
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que
formaran el programa de treball.
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos
camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació
de la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del programa.
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves
característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la
data en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques per a
realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les
capacitats per a assegurar l'acompliment del programa.
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d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es
troba el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les
dates en que es trobi a l'obra.
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de
subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva
reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això.
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra,
establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte
explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen
les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes.
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del
conjunt de l'obra.
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa
inicialment establert sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les
seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs el Director de les Obres ho
cregués convenient.
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall
d'execució que el Director de les Obres cregui convenient.
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta el Director de les Obres.
1.4.4 Control de qualitat
El Director de les Obres té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs
que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d’oferir-li assistència
humana i material que necessiti. Les despeses que això produiria no seran d’abonament al
Contractista.
Les despeses pel control de qualitat mitjançant laboratoris o empreses especialitzades
externes seran abonades pel Contractista adjudicatari fins a un límit del 1,50% del
pressupost d’adjudicació.
En fase de licitació, el contractista presentarà un Pla d’Autocontrol de Qualitat, a partir del
nivell mínim exigit en l’annex de Control de Qualitat del projecte base de la licitació. A l’inici
de l’obra s’actualitzarà aquest Pla d’acord entre Contractista i el Director de les Obres. El
Contractista executarà al seu càrrec i en un laboratori homologat aquest Pla d’Autocontrol de
Qualitat actualitzat.
El Director de les Obres dirigirà l’execució per part del Contractista del Pla d’Autocontrol de
Qualitat, analitzant-ne i validant-ne els resultats.
Independentment dels assaigs inclosos en el Pla d’Autocontrol de Qualitat esmentat en el
paràgraf anterior, l’Administració executarà els assaigs que fixi el Director de les Obres en
els laboratoris dels seus serveis tècnics o amb la col·laboració del laboratori que a aquests
efectes haguessin estat homologats. El cost d’aquests assaigs es repercutiran sobre el
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contractista de l’obra, essent al seu càrrec fins l’u i mig (1,50%) per cent del pressupost de
licitació.
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat,
segons els materials o mètodes de treball utilitzats, el Director de les Obres apreciarà la
possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà:





Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del
termini que s'assenyali.
Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades
no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció del
Director de les Obres, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva
funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb
una penalització econòmica.
Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei,
seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que
s'assenyali.

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions
especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, el Director de les
Obres podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista.
El Director de les Obres podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció
d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de
condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. Aquestes proves es realitzaran
sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a donar quantes
facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans
auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta
que es tindrà present per a la recepció de l'obra.
1.4.5 Mitjans del Contractista per a l’execució dels treballs
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari
que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs.
Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció
dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir
facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin del Director de les Obres, havent
sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres.
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada pel Director de
les Obres que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de
qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap
dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el
contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra.
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a
l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la
zona d'obres, excepte expressa autorització del Director de les Obres.
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1.4.6 Informació a preparar pel Contractista
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió al Director de les
Obres informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin
encomanats.
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà
fixada pel Director de les Obres.
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de
l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de
quedar ocultes.
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat pel Director de les Obres
prèviament a la seva ocultació.
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres,
a redactar pel Director de les Obres, amb la col·laboració del Contractista que aquesta
cregui convenient.
L’Ajuntament de Lleida no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no
existeixi comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol
despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres,
sigui a càrrec del Contractista.
1.4.7 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de
vehicles. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i
poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.
1.4.8 Seguretat i salut al treball
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la
prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).
D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de
seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al
projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les
obres.
El Contractista complirà totes les obligacions laborals, que estableixi la legislació vigent, amb
el seu personal.
Totes les seves instal·lacions i mitjans de treball, així com les metodològiques d’execució de
les operacions que realitzi, compliran els requisits de les normes de seguretat i higiene en el
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treball, en particular de la Llei 31/1995 i del Reglament de prevenció de riscos laborals,
l’ordre de 27/6/1996 i el RD 1627/1997, de 24 d’octubre.
1.4.9 Afeccions al medi ambient
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les
afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i
préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de
formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar
les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües
superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que
només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les
mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució
fònica.
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient,
havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les
ordres del Director de les Obres o dels organismes institucionals competents en la matèria.
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades,
permetent l'accés al lloc de treball i deixant accessos suficients per la seva realització.
1.4.10 Abocadors
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui
aprovat l'abocador pel Director de les Obres i per la comissió de seguiment mediambiental,
en el cas que estigui constituïda.
1.4.11 Execució de les obres no especificades en aquest Plec
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren
en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat
per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de
les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars.

1.5 Amidament i abonament
1.5.1 Amidament
El Director de les Obres realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el
període de temps anterior.
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments.
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar
posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la
suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa
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de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el
Contractista o el seu delegat.
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de
l'Administració sobre el particular.
1.5.2 Abonament de les obres
1.5.2.1 Preus unitaris
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que
s'aplicarà als amidaments per obtenir l’import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent el contractista reclamar
modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per
errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2.
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la
Memòria, s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i
mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus
d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials,
proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent
argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en
un document merament informatiu.
1.5.2.2 Altres despeses per compte del Contractista
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el
contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora.











Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions
auxiliars, incloses les d'accés.
Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i
materials.
Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany
o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i
carburants.
Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa.
Les despeses de conservació de desguassos.
Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i
altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.
Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de
l'obra quan es finalitzi.
Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al
subministrament de l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres.
Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.
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Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.
Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.
Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.

1.5.2.3 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.
Els abonaments fets pel contractista com a pagaments a compte de l’Administració
(pagaments per mediació) a les empreses o organismes que es determini seran certificats
de la següent forma:
L’import a certificar com a preu d’execució material serà l’import abonat a les empreses o
organismes esmentats, exclòs l’IVA; fins el límit dels imports totals previstos en aquests
conceptes en l’obra adjudicada.
Els excessos de pagaments per mediació respecte al límit esmentat, seran certificats
incrementant en un 5% en concepte de despeses indirectes i un 6% per despeses de
contractació addicional. Aquest import resultant tindrà caràcter de preu d’execució material.

2 MATERIALS BÀSICS
2.1 Generalitats
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el
materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o
característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de
millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa
tècnica vigent.

2.2 Materials diversos
2.2.1 Additius emprats en morters i formigons
El contractista estarà obligat a presentar, a instàncies del Director de les Obres, l'expedient
on figurin les característiques i valors obtinguts als additius a utilitzar, d'acord amb l'indicat a
l'apartat 281.5 del PG3, o bé, el document acreditatiu de la seva certificació.

3 ESPLANACIONS
3.1 Treballs preliminars
3.1.1 Esbrossada del terreny
Es tindrà en compte el prescrit a l’article 300 del PG3
3.1.1.1 Amidament i abonament
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En aquesta unitat d’obra es considera inclosa l’obtenció dels permisos necessaris per a
l’abocament del material procedent de l’esbrossada.
Les mesures de protecció de la vegetació, i béns i serveis considerats com a permanents,
no són objecte d’abonament independent. Tampoc s’abona l’esbrossada de les zones de
préstec.
L’esbrossada s’amidarà per metres quadrats (m2), realment esbrossats a obra, mesurats
sobre la projecció horitzontal del terreny.
L’esbrossada s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus.
3.1.2 Enderrocs i demolicions
Es tindrà en compte el prescrit a l’article 301 del PG3
3.1.2.1 Amidament i abonament
Les demolicions d’edificacions o massissos s’amidaran per metres cúbics (m3), realment
demolits a obra. En el cas d’edificacions es considerarà el volum exterior demolit, buit i
massís, inclosa coberta, realment executat en obra. En el cas de demolició de massissos es
mesuraran per diferència entre les dades inicials, considerades immediatament abans de
començar la demolició, i les dades finals, considerades immediatament després de finalitzar
la mateixa.
Les demolicions de ferms, voreres i illes s’amidaran per metres quadrats (m2) segons la
superfície realment demolida en obra, considerant, en el cas de ferms, un gruix màxim de 35
cm per a mescla bituminosa i 25 cm per a formigó.
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels
productes resultants ni els cànons corresponents, per considerar-los inclosos a les unitats
d'enderroc.
Els enderrocs s'abonaran d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus.
3.1.3 Fresatge de paviment de mescles bituminoses
3.1.3.1 Definició
Es defineix com a fresatge l’operació de correcció superficial o rebaix de la cota d’un
paviment bituminós, mitjançant l’acció de rodes fresadores que deixen la nova superfície a la
cota desitjada.
3.1.3.2 Execució de les obres
Equip necessari per l’execució de les obres
Fresadora autopropulsada, capaç d’efectuar el fresatge en fred en les condiciones
establertes en aquest Plec Equip de càrrega i transport a abocador, central de reciclat o lloc
d’us del material procedent del fresatge.
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Equip d’escombratge i neteja consistent en escombradores mecàniques de raspall i,
preferiblement, dotades d’equips d’aspiració. En lloc de difícil accessibilitat es podran emprar
escombres de mà. Per a la neteja final s’emprarà un equip de bufament d’aire comprimit.
Execució
Abans de començar el fresatge es procedirà al replanteig de les zones a tractar. Aquest
replanteig es farà d’acord amb les dimensions indicades als plànols del projecte. El Director
de les Obres podrà modificar aquestes dimensions a la vista de l’estat del paviment.
La delimitació de la superfície i profunditat a fressar en l’execució del junts de començament
i acabament de cada capa es realitzarà d’acord amb els criteris establerts als plànols del
projecte en funció del màxim gruix de capa.
La delimitació de la superfície a tractar es realitzarà amb marques de pintura sobre el propi
paviment de forma que no donin lloc a error.
El fresatge es realitzarà fins la cota indicada als plànols o ordenada pel Director de les
Obres. Les toleràncies màximes admissibles, pel que fa a la profunditat, no superaran les
cinc dècimes de centímetre (+/- 5 cm).
La fresadora realitzarà les passades que siguin necessàries en funció de la seva potència o
ample de treball fins arribar a la cota desitjada en tota la superfície indicada i tenint especial
cura en l’execució de les vores de manera que quedin perfectament verticals.
La superfície fresada haurà de quedar perfectament neta i seca. A tal efecte es procedirà al
seu escombratge i, immediatament abans de l’aplicació del reg d’adherència es bufarà amb
aire a pressió.
3.1.3.3 Amidament i abonament
El fresatge de paviment de mescles bituminoses s’amidarà per metres quadrats per
centímetre de profunditat (m2 x cm). Aquest amidament s’obtindrà multiplicant la superfície
en metres quadrats (m2) realment executada per la profunditat en centímetres (cm) indicada
a cada tipus de secció definida als Plànols o que hagués indicat el Director de les Obres
El fresatge de paviment de mescles bituminoses s’abonarà d’acord amb el preu que figura al
Quadre de Preus.
3.1.4 Desmuntatge d’elements de seguretat, protecció i senyalització
3.1.4.1 Definició
Es consideren els desmuntatges de barreres de seguretat metàl·liques, de formigó, senyals
verticals, plaques, panells, pòrtics i banderoles.
3.1.4.2 Amidament i abonament
El desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica s’amidarà per metres (m) realment
executats en obra.
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El desmuntatge dels elements de seguretat, protecció i senyalització s’abonarà d’acord amb
el preu que figura al Quadre de Preus.

3.2 Excavacions
3.2.1 Excavació de terra vegetal
Es tindrà en compte allò prescrit a l’Article 320 del PG3.
En el cas de que s’hagi d’utilitzar un o varis abocadors, estiguin o no previstos al Projecte, el
Contractista haurà d’aconseguir, pels seus mitjans i al seu càrrec, emplaçaments adequats
per aquesta finalitat, que hauran de complir tota la normativa mediambiental que sigui
d’aplicació a la zona de les obres, en particular, el Pla de Gestió de Residus i, en el cas que
s’hagi previst al Contracte d’execució, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Pla de Medi
Ambient.
Tota la documentació que es generi amb aquesta tramitació haurà d’ésser aprovada, en
primer lloc, pel Director de les Obres i posteriorment per totes les entitats que contempli la
legislació vigent. Amb tota la documentació aprovada el Contractista podrà començar a
utilitzar el o els abocadors.
3.2.1.1 Amidament i abonament
L'excavació de terra vegetal s’amidarà per metres cúbics (m3), realment excavats a obra i
aprovats pel Director de les Obres, mesurats sobre perfils transversals contrastats del
terreny.
L’excavació de terra vegetal s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus.
3.2.2 Excavació en desmunt
Es tindrà en compte el prescrit a l’article 320 del PG3
3.2.2.1 Amidament i abonament
L'excavació del desmunt de l'esplanació s’amidarà per metres cúbics (m3), realment
executats a obra, obtinguts com a diferència entre els perfils transversals contrastats del
terreny, mesurats immediatament abans de començar l'excavació i els perfils teòrics de
l'esplanació i talussos del desmunt assenyalats als Plànols o, els ordenats pel Director de les
Obres, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que
respecte als perfils teòrics s'hagin produït.
L’abatiment de talussos en desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3),
realment executats a obra, obtinguts com a diferència entre els perfils transversals
contrastats del terreny, mesurats immediatament abans de començar l'excavació i els perfils
teòrics de l'esplanació assenyalats als Plànols o, els ordenats pel Director de les Obres, que
passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als
perfils teòrics s'hagin produït.
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest Article, aquelles excavacions que
entrin en unitats d'obra com part integrant d'aquestes.
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L’excavació de desmunt de l’esplanació s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre
de Preus.
3.2.3 Excavació en rases i pous
Es tindrà en compte el prescrit a l’article 321 del PG3
3.2.3.1 Amidament i abonament
L'excavació en rases i pous, excepte l’excavació per a fonaments d’estructures o murs, es
mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts calculant el volum del prisma de cares laterals
segons la secció teòrica deduïda dels Plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En
excavacions de fonaments d’estructures i murs es calcularà el volum del prisma de cares
laterals verticals, la base inferior del qual, situat a la cota de fonament, és determinada per la
superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (50 cm), a cada
costat de la sabata contra el terreny i la base superior formada per la intersecció de les
cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora
del desmunt a realitzar, amb el terreny natural.
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot
cas inclòs dins de l'amidament teòric definit al primer paràgraf, essent aquest l'únic objecte
d'abonament.
L’excavació en rases o pous s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus.
No seran d'abonament els excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per
reconstruir la secció tipus teòrica, per defectes imputables al Contractista, ni les excavacions
i moviments de terra considerats en altres unitats d'obra.
En el preu corresponent s’inclou, el transport de productes sobrants a l’abocador o lloc
d’utilització o, en el seu cas, abassegament intermedi i la seva posterior càrrega i transport
al lloc d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat.
El preu és únic per qualsevol que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació,
independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra i inclou
l’excavació especial de talussos en roca, excepte les excavacions en rases i pous on s’ha
considerat aquesta unitat d’obra.

3.3 Reblerts
3.3.1 Terraplens
Es tindrà en compte el prescrit a l’article 330 del PG3
3.3.1.1 Grau de compactació
Excepte justificació en contra, la densitat seca després de la compactació a especificar en
aquest Plec, per a sols tolerables, adequats i seleccionats, es referirà al Próctor Modificat i
serà del 95% per al fonament i del 98% per al nucli i espatllers.
3.3.1.2 Preparació de la superfície de suport del reblert de tipus terraplè
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Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 330.6.1 del PG3.
3.3.1.3 Compactació
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 330.6.4 del PG3.
3.3.1.4 Control de la compactació
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 330.6.5 del PG3.
Pel control de la compactació es tindran en compte els assaigs, normes d’aplicació i valors a
considerar esmentats a l’apartat 330.6.5 del PG3.
3.3.1.5 Amidament i abonament
Els reblerts de terraplè s’amidaran per metres cúbics (m3), realment executats a l’obra,
obtinguts en els perfils transversals dels Plànols, com a diferència entre el perfil inicial del
terreny abans de començar el terraplè i el perfil teòric corresponent a la base de l’esplanada
i als talussos del terraplè, sense tenir en compte excessos per sobreamples al terraplè,
esglaons, cunyes, etc, excepte els contemplats i mesurats en el Projecte.
Els reblerts de terraplè s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus.
3.3.2 Reblerts localitzats
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 332 del PG3
3.3.2.1 Amidament i abonament
Els reblerts localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts
dels perfils presos abans i després dels treballs, d’acord amb el definit als Plànols, als quals
se li deduirà el volum del fonament, tub o altre element que s’hagi efectuat dintre del volum
excavat.
Els reblerts localitzats s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus.
3.3.3 Formació de l’esplanada
Es tindrà en compte el prescrit a l’article 3301 del PG3.
3.3.3.1 Composició
L’esplanada serà del tipus E1 i estarà formada per 25cm de sòl estabilitzat.
3.3.3.2 Control de qualitat
El mètode de control, grandària del lot, i el nombre i tipus d’assaigs a realitzar serà com a
mínim, el de l’apartat 3301.8 del PG3.
3.3.3.3 Amidament i abonament
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Les capes d’esplanades amb materials granulars s’amidaran per metres cúbics (m3),
realment executats, mesurats amb les seccions tipus definides als Plànols.
En el cas d’eixamplaments d’esplanades existents, s’haurà de considerar si els sobreamples
necessaris a les cunyes per poder compactar les capes en condicions per aconseguir la
densitat especificada són d’abonament o no. El mateix es tindrà en compte quan l’amplada
de l’eixamplament sigui insuficient per actuar la maquinària normal utilitzada en la resta de
l’obra. Si fos d’aquesta manera, aquests eixamplaments així com la posterior excavació del
material sobrant, s’haurien de justificar amb els corresponents amidaments.
Les capes d’esplanades amb materials granulars s’abonaran d’acord amb el preu que figura
al Quadre de Preus.
Les capes d’esplanades amb sols estabilitzats in situ s’amidaran per metres cúbics (m3),
realment executats, mesurats amb les seccions tipus definides als Plànols.
En el cas d’eixamplaments d’esplanades existents, s’haurà de considerar si els sobreamples
necessaris a les cunyes per poder compactar les capes en condicions per aconseguir la
densitat especificada són d’abonament o no. El mateix es tindrà en compte quan l’amplada
de l’eixamplament sigui insuficient per actuar la maquinària normal utilitzada en la resta de
l’obra. Si fos d’aquesta manera, aquests eixamplaments així com la posterior excavació del
material sobrant, s’haurien de justificar amb els corresponents amidaments.
Les capes d’esplanades amb sols estabilitats in situ s’abonaran d’acord amb el preu que
figura al Quadre de Preus.
3.3.4 Aportació i estesa de terra vegetal
3.3.4.1 Definició
Aquesta unitat consisteix en l’aportació de terra vegetal a obra, provinent de préstec o
d’aplecs de l’obra.
La seva execució compren les operacions següents:



Aportació de la terra vegetal.
La seva extensió i tractament.

3.3.4.2 Execució de les obres
La terra vegetal s’estendrà als llocs assenyalats als Plànols o qui indiqui el Director de les
Obres.
Quan la terra vegetal s’hagi de col·locar sobre sols permeables, s’haurà d’estendre una capa
de sol cohesiu prèvia, evitant una compactació excessiva d’aquesta.
Les superfícies que hagin servit per l’apilament de la terra vegetal, han de quedar
perfectament netes desprès de retirada aquesta, havent de procedir a l’esponjament del
terreny natural, mitjançant un escarificat fins vint centímetres (20 cm) de profunditat, i
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posteriorment a l’esplanació, anivellament del terreny o altres operacions que s’hagin previst
d’acord amb la legislació mediambiental.
3.3.4.3 Amidament i abonament
L’aportació i estesa de terra vegetal s’amidaran per metres cúbics (m3), realment executats
a l’obra, obtinguts en dels perfils transversals dels Plànols.
No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previstos a les seccions tipus dels
Plànols o indicats pel Director de les Obres.
L’aportació i estesa de terra vegetal s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de
Preus.

3.4 Terminació
3.4.1 Acabat i refinat de l’esplanada
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 340 del PG3.
3.4.1.1 Amidament i abonament
L’acabat i refinat de l’esplanada es considerarà inclòs dins de la execució de la última capa
de la mateixa.
3.4.2 Refinat de talussos
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 341 del PG3.
3.4.2.1 Amidament i abonament
El refinat de talussos no serà objecte d’amidament i abonament per aquest Article, ja que es
considera inclòs dins de les unitats d’excavació, reblerts i afermat.
3.4.3 Neteja de l’obra
3.4.3.1 Definició
Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per deixar exempta de còdols, arbres,
materials de construcció, etc. els voltants de l’explanació, tant dins com fora dels límits de
l’expropiació.
Les operacions de neteja s’aniran realitzant al mateix temps que es vagi realitzant l’obra i es
vagin finalitzant les diferents unitats d’obra i en tot cas abans de treure la maquinària de
moviment de terres de l’obra.
3.4.3.2 Amidament i abonament
La neteja de l’obra no serà objecte d’amidament i abonament per aquest Article, ja que es
considera inclòs dins de cadascuna de les unitats d’execució.
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4 DRENATGE
4.1 Tubs, pericons i embocadures
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 410 del PG3.
4.1.1.1 Materials
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 410.3 del PG3.
La resistència característica a compressió a considerar pel formigó de neteja, i reblert entre
el pericó o pou i el terreny si s’escau en cap cas serà inferior a quinze megapascals (15
MPa) a vint-i-vuit dies (28 d).
Per al cos del pericons o pous:
La resistència característica a compressió a considerar, en cap cas serà inferior a vint
megapascals (20 MPa) a vint-i-vuit dies (28 d).
En peces prefabricades de formigó, la resistència característica a compressió a considerar,
en cap cas serà inferior a vint-i-cinc megapascals (25 MPa) a vint-i-vuit dies (28 d).
4.1.1.2 Amidament i abonament
Els pericons i els pous de registre s’amidaran per unitats (u) realment executades i si
s’escau per als pous, amb un suplement per metre lineal (m) de fondària, en el cas de
realitzar-los amb peces prefabricades de formigó.
Els pericons i els pous de registre s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de
Preus.
4.1.2 Tubs per a obres de drenatge
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 4201 del PG3
4.1.2.1 Materials
Es tindrà en compte el prescrit a l’article 4201.2 del PG3.
4.1.2.2 Amidament i abonament
Els tubs per a obres de drenatge s’amidaran per metres lineals (m) realment executats,
mesurats sobre el terreny.
Els tubs per a obres de drenatge s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de
Preus.
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4.2 Drens Subterranis
4.2.1 Rases drenants
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 420 del PG3.
4.2.1.1 Amidament i abonament
Les rases drenants s’amidaran per metres lineals (m) del tipus corresponent, realment
executats, mesurats sobre el terreny.
Les rases drenants s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus.

5 FERMS
5.1 Capes granulars
5.1.1 Tot-u artificial
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 510 del PG3.
5.1.1.1 Amidament i abonament
La preparació de la superfície existent, no donarà lloc al seu abonament per separat.
El tot-u artificial s’amidarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats sobre els
Plànols de seccions tipus del Projecte.
En el cas d’eixamplaments de ferms existents, s’haurà de considerar si els sobreamples
necessaris a les cunyes per poder compactar les capes en condicions per aconseguir la
densitat especificada són d’abonament o no. El mateix es tindrà en compte quan l’amplada
de l’eixamplament sigui insuficient per actuar la maquinària normal utilitzada en la resta de
l’obra. Si fos d’aquesta manera, aquests eixamplaments així com la posterior excavació del
material sobrant, s’haurien de justificar amb els corresponents amidaments.
Les capes de tot-u artificial amb materials granulars s’abonaran d’acord amb el preu que
figura al Quadre de Preus.

5.2 Sols estabilitzats i graves tractades
5.2.1 Sol estabilitzat in situ
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 512 del PG3.
5.2.1.1 Amidament i abonament
La preparació de la superfície existent, no donarà lloc al seu abonament per separat.
L’estabilització de l’esplanada s’amidarà per metres cúbics (m3) realment executats,
mesurats sobre els Plànols de seccions tipus del Projecte.
L’estabilització del sòl s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus.

Projecte d’adequació del carril bici de Ciutat Jardi. Carrer Enric Farreny i Carrer Germanies.

PLEC DE CONDICIONS

24

Segons les seves característiques finals s'estableixen tres tipus de sòls estabilitzats in situ,
denominats respectivament S-EST1, S-EST2 i S-EST3. Els dos primers es podran
aconseguir amb calç o amb ciment, mentre que el tercer tipus s'haurà d'obtenir amb ciment.
5.2.2 Materials tractats amb ciment (sol ciment i grava ciment)
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 513 del PG3.
5.2.2.1 Amidament i abonament
La preparació de la superfície existent, no donarà lloc al seu abonament per separat.
La barreja a efectuar s’amidarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats sobre
els Plànols de seccions tipus del Projecte.
Les capes de grava-ciment o sòl-ciment s’abonaran d’acord amb el preu que figura al
Quadre de Preus.

5.3 Regs bituminosos
5.3.1 Regs d’emprimació
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 530 del PG3.
5.3.1.1 Materials
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 530.2 del PG3.
Es Fixarà el tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar, d’acord amb l’apartat 530.2.1 del PG3.
5.3.1.2 Dotació dels materials
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 530.3 del PG3.
El Director de les Obres fixarà les dotacions, a la vista de les proves realitzades en obra.
5.3.1.3 Amidament i abonament
El reg d’emprimació s’amidarà per metres quadrats (m2) realment aplicats, segons les
seccions tipus que figuren als Plànols.
El reg d’emprimació s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus.
5.3.2 Regs de curat
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 532 del PG3.
5.3.2.1 Materials
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 532.2 del PG3.
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Es Fixarà el tipus d’emulsió bituminosa a utilitzar, d’acord amb l’apartat 532.2.1 del PG3.
5.3.2.2 Dotació dels materials
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 532.3 del PG3.
El Director de les Obres fixarà les dotacions d’emulsió bituminosa i de l’àrid de cobertura a la
vista de les proves realitzades en obra.
5.3.2.3 Amidament i abonament
El reg de curat s’amidarà per metres quadrats (m2) realment aplicats, segons les seccions
tipus que figuren als Plànols.
El reg de curat s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus.

5.4 Mescles bituminoses
5.4.1 Mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 542 del PG3.
5.4.1.1 Tipus i composició de la mescla
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 542.3 del PG3.
Es Definirà els tipus de mescles bituminoses en calent a emprar en funció del tipus i del
gruix de la capa del ferm d’acord amb la Taula 542.10 de l’apartat 542.3 del PG3.
La dotació mínima de lligant hidrocarbonat de les mescles bituminoses en calent, en
qualsevol cas, haurà de complir l’indicat a la Taula 542.11 de l’apartat 542.3 del PG3,
segons el tipus de mescla i de capa.
Es fixarà la relació ponderal de pols mineral–lligant en funció del tipus de capa i de la zona
tèrmica estival, d’acord amb la Taula 542.12 de l’apartat 542.3 del PG3.
5.4.1.2 Equip necessari per a l’execució de les obres
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 542.4 del PG3.
Serà preceptiu disposar, davant de l’estenedora, d’un equip de transferència autopropulsat
de tipus sitja mòbil, que essencialment garanteixi la homogeneïtzació granulomètrica i a més
permeti la uniformitat tèrmica i de les característiques superficials.
5.4.1.3 Amidament i abonament
La fabricació i posada en obra de mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós
s’amidarà per tones (t) segons el seu tipus, mesurades multiplicant les amplades
assenyalades per a cada capa en els Plànols del Projecte, pel menor dels dos gruixos
corresponents al definit als Plànols o al gruix mig deduït dels assaigs de control, i per les
densitats mitges deduïdes dels assajos de control de cada lot, sobre densitat d’àrids, un cop
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deduït el betum a la mescla bituminosa. En l’abonament es considera inclosa la preparació
de la superfície existent, els àrids de qualsevol tipus i procedència, la pols mineral i la
posada en obra. No seran d’abonament els escreixos laterals, ni els augments de gruix per
correcció de minves en capes subjacents.
La mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, s’abonarà d’acord amb el preu que
figura al Quadre de Preus.

5.5 Paviments de formigó
5.5.1 Paviments de formigó
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 550 del PG3.
5.5.1.1 Materials
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 550.2 del PG3.
Paviment de formigó imprés i/o colorejat HA-25, de consistència plàstica o tova
5.5.1.2 Amidament i abonament
Els amidament es realitzaran sobre Plànols, i inclouran el tram de prova satisfactori.
El paviment de formigó completament acabat, fins i tot la preparació de la superfície de
suport, s'amidarà per metres cúbics (m³) realment executats, mesurats sobre Plànols. En
l’abonament es descomptaran les sancions imposades per resistència insuficient del formigó
o per falta de gruix del paviment.
El paviment de formigó, s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus.
No s'abonaran les reparacions de juntes defectuoses, ni de lloses que acusin irregularitats
superiors a les tolerables o que presentin textura o aspecte defectuosos.

5.6 Obres complemetàries
5.6.1 Vorades
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 5701 del PG3.
5.6.1.1 Amidament i abonament
Les vorades s’amidaran per metres lineals (m) realment executats, mesurats sobre el
terreny.
Les vorades, s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus.
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6 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA
6.1 Senyalització, abalisament i defensa
6.1.1 Marques vials
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 700 del PG3.
6.1.1.1 Materials
El tipus de pintura e emprar serà termoplàstica en calent tant en l’eix com en els cantells de
calçada.
El pintat superficial de les senyals de stop, símbols i zebrats, s’efectuarà amb pintura de dos
components en fred.
6.1.1.2 Amidament i abonament
Quan les marques vials siguin d'ample constant, s'amidaran per metres lineals (m) realment
aplicats, mesurats per l'eix de les mateixes sobre el paviment. En cas contrari, les marques
vials s'amidaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre els Plànols.
Les marques vials s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus.
6.1.2 Barreres de seguretat
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 7001 del PG3.
6.1.2.1 Materials
Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 7001.3 del PG3.
6.1.2.2 Amidament i abonament
Les barreres de seguretat rectes i en corba s’amidaran per metres lineals (m) realment
col·locats en obra.
Les barreres de seguretat rectes i en corba s’abonaran d’acord amb el preu que figura al
Quadre de Preus.
Els abatiments inicial i final dels extrems de les barreres de seguretat metàl·liques,
s’amidaran per unitats (u) realment col·locades en obra.
Els abatiments inicial i final dels extrems de les barreres de seguretat metàl·liques,
s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus.
6.1.3 Ampits
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 7002 del PG3.
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6.1.3.1 Materials
ASEBAL tipus APE-13 (H2 W5 B), o similar, galvanitzat en calent i termolacat
6.1.3.2 Amidament i abonament
Els ampits, per cada tipus, s’amidaran pels metres lineals (m) realment col·locats en obra.
Els ampits s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus.
6.1.4 Senyalització vertical
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 7003 del PG3.
6.1.4.1 Amidament i abonament
Els senyals verticals retroreflectants s'amidaran per unitats (u) de placa realment col·locades
a obra, incloses les fixacions necessàries.
Els senyals verticals retroreflectants s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de
Preus.
Els plafons retroreflectants s'amidaran per metres quadrats (m2) realment col·locats en obra,
incloses les fixacions necessàries.
Els plafons retroreflectants s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus.
Els elements de suport per a senyals verticals s’amidaran per unitats (u) realment
col·locades en obra, inclosa la seva fonamentació.
Els elements de suport per a senyals verticals s’abonaran d’acord amb el preu que figura al
Quadre de Preus.
6.1.5 Captafars per a barreres de seguretat i ampits
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 7004 del PG3.
6.1.5.1 Amidament i abonament
Els captafars retroreflectants, inclosos els seus elements de fixació, no seran d’amidament
independent ja que estan inclosos en la corresponent unitat de barrera de seguretat o ampit
de nova col·locació.
7.1.1 Elements prefabricats de formigó
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 8001 del PG3.
7.1.1.1 Amidament i abonament
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L’amidament i abonament de cada tipus d’element prefabricat, es realitzarà segons la unitat
d’amidament i abonament que correspongui a cada tipus, prèvia aprovació pel Director de
les Obres.
En l’abonament d’aquesta unitat d’obra s’inclouen totes les operacions i mitjans auxiliars
necessaris per a la fabricació de les peces, el seu trasllat a obra, el muntatge en el seu lloc
definitiu, amb tots els treballs i materials auxiliars que es requereixin, els assajos, controls de
qualitat i proves de càrrega que s’hagin previst, així com, per a cada element prefabricat, la
Memòria, Annexos, Plànols, Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i visat.
7.1.2 Hidrosembra
Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 8002 del PG3.
7.1.2.1 Amidament i abonament
La hidrosembra s’amidarà per metres quadrats (m2) realment hidrosembrats i mesurats
sobre els perfils dels Plànols.
Aquesta unitat d’obra inclou les llavors seleccionades, els adobs i altres materials
especificats en aquest Plec, els regs, així com totes les operacions necessàries per al seu
correcte desenvolupament i manteniment fins a la seva recepció d’acord amb el que indiqui
el Contracte d’execució.
La hidrosembra s’abonarà d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus.

7 SEGURETAT I SALUT
La part contractual d’aquest Plec corresponent a la Seguretat i Salut en l’obra, es troba
continguda a l’Annex “Estudi de Seguretat i Salut”.

Lleida, setembre de 2018
L’autora del projecte,

Noemi Collado Santolaria
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Projecte d’adequació del carril bici de Ciutat Jardi. Carrer Enric Farreny i Carrer Germanies.

PLEC DE CONDICIONS

30

DOCUMENT

4

PRESSUPOST
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Subcapitol

1

01
01
01

FBA20E01
Num.

Data: 26/09/18

m2

Text

CARRIL BICI CIUTAT JARDÍ
CARRER D'ENRIC FARRENY
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Esborrat manual de senyalització amb pintura negra.
Tipus

1

Pàg.:

[C]

C

[D]

[E]

[F]

Superficie

2

Total

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

FBA20E03
Num.

m2

Text

10,000

Esborrat manual de senyalització horitzontal amb fressat mecànic de pintura de dos components
Tipus

1

[C]

C

[D]

[E]

[F]

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FBA20E02
Num.

m2

TOTAL Fórmula

Superficie

2

3

TOTAL Fórmula

5,000

Esborrat manual de senyalització horitzontal amb fressat mecànic

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

1

Línia 10 cm

C

2
3
4
5
6

cruïlla 5

8

símbol carril bici

9

[F]

TOTAL Fórmula

Unitats

Longitud

Ample

Total

cruïla 1

3,000

18,000

0,100

5,400 C#*D#*E#*F#

cruïlla 2

4,000

45,000

0,100

18,000 C#*D#*E#*F#

cruïlla 3

4,000

26,000

0,100

10,400 C#*D#*E#*F#

cruïlla 4

4,000

26,000

0,100

10,400 C#*D#*E#*F#

0,100

1,500 C#*D#*E#*F#

3,000

5,000

Unitats

Superficie

cruïlla 1

4,000

1,570

6,280 C#*D#*E#*F#

10

cruïlla 3

2,000

1,570

3,140 C#*D#*E#*F#

11

cruilla 5

2,000

1,570

3,140 C#*D#*E#*F#

12

cruïlla 6

2,000

1,570

3,140 C#*D#*E#*F#

C

Total

13

C#*D#*E#*F#

14

Línia retenció

15

cruïlla 2

C

16
17

cruïlla 3

18

Unitats

Longitud

Ample

Total

2,000

1,000

0,400

0,800 C#*D#*E#*F#

1,000

9,000

0,400

3,600 C#*D#*E#*F#

1,000

1,000

0,400

0,400 C#*D#*E#*F#

1,000

10,000

0,400

4,000 C#*D#*E#*F#

19

cruïlla 4

2,000

1,000

0,400

0,800 C#*D#*E#*F#

20

cruïlla 5

1,000

1,000

0,400

0,400 C#*D#*E#*F#

21

daus 50x50

Unitats

Longitud

Ample

Total

22

cruïlla 5

25,000

0,500

0,500

6,250 C#*D#*E#*F#

20,000

0,500

0,500

5,000 C#*D#*E#*F#

23

C

EUR

1

Projecte d´adeqüació del carri bici de Ciutat Jardí.
Carrer Enric farreny i Carrer Germanies

AMIDAMENTS
24

Data: 26/09/18

cruïlla 6

10,000

0,500

Pàg.:

0,500

2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

FBA1HB12
Num.

u

85,150

Pintat de faixa de 50x50 cm amb pintura plàstica en fred de dos components per marcatge tant de pas de
bicicletes com de passos de vianants, incloent el premarcatge.

Text

Tipus

1

daus 50x50

C

2

cruïlla 1

24,000

24,000 C#*D#*E#*F#

3

cruïlla 2

58,000

58,000 C#*D#*E#*F#

4

cruïlla 3

32,000

32,000 C#*D#*E#*F#

5

cruïlla 4

30,000

30,000 C#*D#*E#*F#

6

cruïlla 5

32,000

32,000 C#*D#*E#*F#

20,000

20,000 C#*D#*E#*F#

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

7
8

cruïlla 6

[C]

[D]

[E]

[F]

FBA21BI0
Num.

u

Text

208,000

Pintat de símbol de bicicleta o vianant per a carril bici / espai vianants, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent, incloent el premarcatge.
Tipus

1

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Total

cruïlla 1

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

3

cruïlla 2

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

4

cruïlla 3

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

5

cruïlla 4

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

6

cruïlla 5

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

18,000

18,000 C#*D#*E#*F#

8

cruïlla 6

9

altres

TOTAL AMIDAMENT
FBA1HF02
Num.
1

u

44,000

Pintat de fletxa tipus M-5.2 tipus 1 (recta) segons normativa 8.2 I.C. amb pintura plàstica en fred de dos
components, inclós premarcatge

Text

Tipus

carrer d'Enric Farreny

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

46,000

FBA1HZ02
Num.
1

m2

TOTAL Fórmula

Unitats
46,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

2

7

6

TOTAL Fórmula

Unitats

TOTAL AMIDAMENT
5

2

46,000

Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes i altres elements sobre el paviment, de
color blanc, groc o blau, amb pintura de dos components en fred de llarga durada, inclós premarcatge

Text

Tipus

Línia retenció

C

[C]

[D]

[E]

Unitats

Longitud

Ample

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

Projecte d´adeqüació del carri bici de Ciutat Jardí.
Carrer Enric farreny i Carrer Germanies

AMIDAMENTS

Data: 26/09/18

Pàg.:

2

cruïlla 1

2,000

1,000

0,400

0,800 C#*D#*E#*F#

3

cruïlla 2

2,000

1,000

0,400

0,800 C#*D#*E#*F#

1,000

9,000

0,400

3,600 C#*D#*E#*F#

2,000

1,000

0,400

0,800 C#*D#*E#*F#

1,000

10,000

0,400

4,000 C#*D#*E#*F#

4
5

cruïlla 3

6
7

cruïlla 4

2,000

1,000

0,400

0,800 C#*D#*E#*F#

8

cruïlla 5

2,000

1,000

0,400

0,800 C#*D#*E#*F#

9

cruïlla 6

2,000

1,000

0,400

0,800 C#*D#*E#*F#

Unitats

Superficie

10

STOP

11

cruïlla 2

1,000

3,350

3,350 C#*D#*E#*F#

12

cruïlla 3

2,000

3,350

6,700 C#*D#*E#*F#

13

altres

C

C

Superficie

14

39,070

39,070 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

FBA1F100
Num.

ml

61,520

Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, de color blanc, groc o blau, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant, inclós premarcatge

Text

Tipus

1
2

[C]

C

[D]

[E]

[F]

FBA1HB02

293,170

Num.

m2

293,170 C#*D#*E#*F#

Tipus

[C]

[D]

[E]

1

Línia retenció

C

2

Unitats

Longitud

Ample

3

cruïlla 1

12,000

2,000

24,000 C#*D#*E#*F#

4

cruïlla 2

32,000

2,000

64,000 C#*D#*E#*F#

5

cruïlla 3

18,000

2,000

36,000 C#*D#*E#*F#

cruïlla 4

20,000

2,000

40,000 C#*D#*E#*F#

6

cruïlla 5

18,000

2,000

36,000 C#*D#*E#*F#

15,000

2,000

30,000 C#*D#*E#*F#

6,000

2,000

12,000 C#*D#*E#*F#

7

cruïlla 6

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Subcapitol

1

293,170

Pintat de carril bicicleta sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada de color
vermell i incorporació d'antilliscant, inclós premarcatge

Text

8

TOTAL Fórmula

Longitud

carril bici Enric Farreny

TOTAL AMIDAMENT
9

PROCBICI

01
01
02

u

3

[F]

TOTAL Fórmula

242,000

CARRIL BICI CIUTAT JARDÍ
CARRER D'ENRIC FARRENY
PROTECCIONS

Subminitrament i col·locació de separador de carril bici model ZEBRA 13 de la casa ZICLA o similar, de plàstic
100% reciclat i mesures de 828mm de llarg, 218mm d'amplada i 129mm d'alçada, amb 6 bandes reflectants
mitjançant pintura i microesferes de vidre, col·locat sobre el paviment existent i ancorat amb 3 varilles d'acer
EUR

Projecte d´adeqüació del carri bici de Ciutat Jardí.
Carrer Enric farreny i Carrer Germanies

AMIDAMENTS

Data: 26/09/18

Pàg.:

4

galvanitzat en calent roscades de 12 mm de diàmetre mínim i resina química tipus HILTI HY 170 de dos
components.
Num.

Text

Tipus

1
2

[C]

C
carrer Enric Farreny

[D]

[E]

Longitud

Separació

1.220,000

2,500

[F]

488,000 D#/E#

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Subcapitol

1

01
01
03

PALÇADA01

Num.

u

488,000

CARRIL BICI CIUTAT JARDÍ
CARRER D'ENRIC FARRENY
ALTRES

Partida alçada a justificar d'obres necessàries en voreres i calçada per l'adequació del carril bici, inclou
demolicions i excavacions i transport de terres a l'abocador si s'escau, reposició de ferms, paviments i altres
feines que afectin a l'obra.

Text

Tipus

[C]

[D]

1

[E]

[F]

1,000

1

01
02
01

FBA20E01
Num.

m2

Text

1,000

CARRIL BICI CIUTAT JARDÍ
CARRER DE GERMANIES
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Esborrat manual de senyalització amb pintura negra.
Tipus

1

[C]

C

[D]

[E]

[F]

Superficie

2

10,000

FBA20E03
Num.

m2

Text

10,000 C#*D#*E#*F#
10,000

Esborrat manual de senyalització horitzontal amb fressat mecànic de pintura de dos components
Tipus

1

[C]

C

[D]

[E]

[F]

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FBA20E02
Num.

m2

TOTAL Fórmula

Superficie

2

3

TOTAL Fórmula

Total

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Subcapitol

TOTAL Fórmula

5,000

Esborrat manual de senyalització horitzontal amb fressat mecànic

Text

Tipus

1

Línia 10 cm

C

2

cruïlla 8

4

símbol carril bici

5

cruïlla 7

C

[C]

[D]

[E]

Unitats

Longitud

Ample

2,000

7,000

0,100

Unitats

Superficie

2,000

1,570

[F]

TOTAL Fórmula

1,400 C#*D#*E#*F#

3,140 C#*D#*E#*F#
EUR

Projecte d´adeqüació del carri bici de Ciutat Jardí.
Carrer Enric farreny i Carrer Germanies

AMIDAMENTS
7

daus 50x50

8
9

Data: 26/09/18
C

Pàg.:

Unitats

Longitud

Ample

cruïlla 7

21,000

0,500

0,500

5,250 C#*D#*E#*F#

cruïlla 8

7,000

0,500

0,500

1,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

FBA1HB12
Num.

u

11,540

Pintat de faixa de 50x50 cm amb pintura plàstica en fred de dos components per marcatge tant de pas de
bicicletes com de passos de vianants, incloent el premarcatge.

Text

Tipus

1

daus 50x50

C

2

cruïlla 1

24,000

24,000 C#*D#*E#*F#

3

cruïlla 2

58,000

58,000 C#*D#*E#*F#

4

cruïlla 3

32,000

32,000 C#*D#*E#*F#

5

cruïlla 4

30,000

30,000 C#*D#*E#*F#

6

cruïlla 5

32,000

32,000 C#*D#*E#*F#

20,000

20,000 C#*D#*E#*F#

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

7
8

cruïlla 6

[C]

[D]

[E]

[F]

FBA21BI0
Num.

u

208,000

Pintat de símbol de bicicleta o vianant per a carril bici / espai vianants, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent, incloent el premarcatge.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

daus 50x50

C

2

cruïlla 7

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

3

cruïlla 8

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

FBA1HF02
Num.
1

u

4,000

Pintat de fletxa tipus M-5.2 tipus 1 (recta) segons normativa 8.2 I.C. amb pintura plàstica en fred de dos
components, inclós premarcatge

Text

Tipus

carrer Germanies

C

2

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

FBA1HZ02
Num.

m2

8,000 C#*D#*E#*F#
8,000

Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes i altres elements sobre el paviment, de
color blanc, groc o blau, amb pintura de dos components en fred de llarga durada, inclós premarcatge

Text

Tipus

1

Línia retenció

C

2
3
4

altres

5

TOTAL Fórmula

Unitats

TOTAL AMIDAMENT
7

TOTAL Fórmula

Unitats

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL Fórmula

Unitats

TOTAL AMIDAMENT
5

5

[C]

[D]

[E]

Unitats

Longitud

Ample

cruïlla 7

1,000

1,000

0,400

0,400 C#*D#*E#*F#

cruïlla 8

1,000

1,000

0,400

0,400 C#*D#*E#*F#

C

[F]

TOTAL Fórmula

Superficie
38,000

38,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte d´adeqüació del carri bici de Ciutat Jardí.
Carrer Enric farreny i Carrer Germanies

AMIDAMENTS

Data: 26/09/18

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
8

FBA1F100
Num.

ml

38,800

Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, de color blanc, groc o blau, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant, inclós premarcatge

Text

Tipus

1
2

[C]

C

[D]

[E]

[F]

carril bici Germanies

FBA1HB02

180,000

Num.

m2

180,000 C#*D#*E#*F#
180,000

Pintat de carril bicicleta sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada de color
vermell i incorporació d'antilliscant, inclós premarcatge

Text

Tipus

1

Línia retenció

C

2

cruïlla 7

[C]

[D]

[E]

Unitats

Longitud

Ample

12,000

2,000

24,000 C#*D#*E#*F#

10,000

2,000

20,000 C#*D#*E#*F#

8,000

2,000

16,000 C#*D#*E#*F#

3
4

cruïlla 2

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Subcapitol

1

01
02
02

PROCBICI

Num.

u

Text

C
carrer Enric Farreny

[C]

[D]

[E]

Longitud

Separació

245,000

2,500
TOTAL AMIDAMENT

1

PSEGUR001

01
03
01

U

60,000

CARRIL BICI CIUTAT JARDÍ
CARRER DE GERMANIES
PROTECCIONS

Tipus

Obra
Capítol
Subcapitol

TOTAL Fórmula

Subminitrament i col·locació de separador de carril bici model ZEBRA 13 de la casa ZICLA o similar, de plàstic
100% reciclat i mesures de 828mm de llarg, 218mm d'amplada i 129mm d'alçada, amb 6 bandes reflectants
mitjançant pintura i microesferes de vidre, col·locat sobre el paviment existent i ancorat amb 3 varilles d'acer
galvanitzat en calent roscades de 12 mm de diàmetre mínim i resina química tipus HILTI HY 170 de dos
components.

1
2

TOTAL Fórmula

Longitud

TOTAL AMIDAMENT
9

6

[F]

TOTAL Fórmula

98,000 D#/E#
98,000

CARRIL BICI CIUTAT JARDÍ
SEGURETAT I SALUT
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Partida d'abonament segons estudi de seguretat i salut
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

QUADRE DE PREUS 1

Projecte d’adequacio del carril bici de Ciutat Jardí, c. d’Enric Farreny i c. de les Germanies.

Projecte d´adeqüació del carri bici de Ciutat Jardí.
Carrer Enric farreny i Carrer Germanies

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

26/09/18

Pàg.:

1

P-1

FBA1F100

ml

Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, de color blanc, groc o blau, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant, inclós premarcatge
(ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

0,31

€

P-2

FBA1HB02

m2

Pintat de carril bicicleta sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga
durada de color vermell i incorporació d'antilliscant, inclós premarcatge

10,00

€

(DEU EUROS)
P-3

FBA1HB12

u

Pintat de faixa de 50x50 cm amb pintura plàstica en fred de dos components per marcatge
tant de pas de bicicletes com de passos de vianants, incloent el premarcatge.
(TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

3,31

€

P-4

FBA1HF02

u

Pintat de fletxa tipus M-5.2 tipus 1 (recta) segons normativa 8.2 I.C. amb pintura plàstica en
fred de dos components, inclós premarcatge
(DISSET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

17,36

€

P-5

FBA1HZ02

m2

Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes i altres elements sobre
el paviment, de color blanc, groc o blau, amb pintura de dos components en fred de llarga
durada, inclós premarcatge
(DEU EUROS)

10,00

€

P-6

FBA20E01

m2

Esborrat manual de senyalització amb pintura negra.
(TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

3,72

€

P-7

FBA20E02

m2

Esborrat manual de senyalització horitzontal amb fressat mecànic
(DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

10,74

€

P-8

FBA20E03

m2

Esborrat manual de senyalització horitzontal amb fressat mecànic de pintura de dos
components
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

13,22

€

P-9

FBA21BI0

u

Pintat de símbol de bicicleta o vianant per a carril bici / espai vianants, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent, incloent el premarcatge.
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

11,57

€

P-10

PALÇADA01

u

Partida alçada a justificar d'obres necessàries en voreres i calçada per l'adequació del carril
bici, inclou demolicions i excavacions i transport de terres a l'abocador si s'escau, reposició
de ferms, paviments i altres feines que afectin a l'obra.
(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

850,00

€

P-11

PROCBICI

u

Subminitrament i col·locació de separador de carril bici model ZEBRA 13 de la casa ZICLA o
similar, de plàstic 100% reciclat i mesures de 828mm de llarg, 218mm d'amplada i 129mm
d'alçada, amb 6 bandes reflectants mitjançant pintura i microesferes de vidre, col·locat sobre
el paviment existent i ancorat amb 3 varilles d'acer galvanitzat en calent roscades de 12 mm
de diàmetre mínim i resina química tipus HILTI HY 170 de dos components.
(QUARANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

41,09

€

P-12

PSEGUR001

U

Partida d'abonament segons estudi de seguretat i salut
(QUATRE-CENTS EUROS)

400,00

€

QUADRE DE PREUS 2

Projecte d’adequacio del carril bici de Ciutat Jardí, c. d’Enric Farreny i c. de les Germanies.

Projecte d´adeqüació del carri bici de Ciutat Jardí.
Carrer Enric farreny i Carrer Germanies

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

P-10

P-11

FBA1F100

FBA1HB02

FBA1HB12

FBA1HF02

FBA1HZ02

FBA20E01

FBA20E02

FBA20E03

FBA21BI0

ml

m2

u

u

m2

m2

m2

m2

u

SERCBICI

P-12

PSEGUR00

U

0,31000

€

Pintat de carril bicicleta sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga
durada de color vermell i incorporació d'antilliscant, inclós premarcatge

10,00

€

Sense descomposició

10,00000

€

Pintat de faixa de 50x50 cm amb pintura plàstica en fred de dos components per marcatge
tant de pas de bicicletes com de passos de vianants, incloent el premarcatge.
Sense descomposició

3,31

€

3,31000

€

17,36

€

17,36000

€

10,00

€

10,00000

€

Sense descomposició

3,72
3,72000

€
€

Sense descomposició

10,74
10,74000

€
€

13,22

€

13,22000

€

11,57

€

11,57000

€

850,00

€

850,00000

€

Subminitrament i col·locació de separador de carril bici model ZEBRA 13 de la casa ZICLA o
similar, de plàstic 100% reciclat i mesures de 828mm de llarg, 218mm d'amplada i 129mm
d'alçada, amb 6 bandes reflectants mitjançant pintura i microesferes de vidre, col·locat sobre
el paviment existent i ancorat amb 3 varilles d'acer galvanitzat en calent roscades de 12 mm
de diàmetre mínim i resina química tipus HILTI HY 170 de dos components.

41,09

€

Separador de carril bici model ZEBRA 13 de la casa ZICLA o similar, de plàstic 100% reciclat
i mesures de 828mm de llarg, 218mm d'amplada i 129mm d'alçada, amb 6 bandes reflectants
mitjançant pintura i microesferes de vidre. Inclòs tot el material necessari pel seu anclatge.
Altres conceptes

36,09000

Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes i altres elements sobre
el paviment, de color blanc, groc o blau, amb pintura de dos components en fred de llarga
durada, inclós premarcatge
Sense descomposició
Esborrat manual de senyalització amb pintura negra.

Esborrat manual de senyalització horitzontal amb fressat mecànic

Esborrat manual de senyalització horitzontal amb fressat mecànic de pintura de dos
components
Sense descomposició

Partida alçada a justificar d'obres necessàries en voreres i calçada per l'adequació del carril
bici, inclou demolicions i excavacions i transport de terres a l'abocador si s'escau, reposició
de ferms, paviments i altres feines que afectin a l'obra.
Sense descomposició

u

1

€

Pintat de símbol de bicicleta o vianant per a carril bici / espai vianants, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent, incloent el premarcatge.
Sense descomposició

u

Pàg.:

0,31

Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, de color blanc, groc o blau, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant, inclós premarcatge
Sense descomposició

Pintat de fletxa tipus M-5.2 tipus 1 (recta) segons normativa 8.2 I.C. amb pintura plàstica en
fred de dos components, inclós premarcatge
Sense descomposició

PALÇADA01 u

PROCBICI

Data: 26/09/18

Partida d'abonament segons estudi de seguretat i salut
Sense descomposició

€

5,00000

€

400,00
400,00000

€
€

Projecte d´adeqüació del carri bici de Ciutat Jardí.
Carrer Enric farreny i Carrer Germanies

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Lleida, setembre de 2018
L´autor/a del Projecte

Noemi Collado Santolaria
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Data: 26/09/18

Pàg.:

2

PRESSUPOST PARCIAL

Projecte d’adequacio del carril bici de Ciutat Jardí, c. d’Enric Farreny i c. de les Germanies.

Projecte d´adeqüació del carri bici de Ciutat Jardí.
Carrer Enric farreny i Carrer Germanies

PRESSUPOST

Data: 26/09/18

Obra

01

Carril Bici Ciutat Jardí

Capítol

01

Carrer d'Enric Farreny

Subcapitol

01

Senyalització horitzontal

1 FBA20E01

m2

Esborrat manual de senyalització amb pintura negra. (P - 6)

2 FBA20E03

m2

3 FBA20E02

Pàg.:

1

3,72

10,000

37,20

Esborrat manual de senyalització horitzontal amb fressat mecànic de
pintura de dos components (P - 8)

13,22

5,000

66,10

m2

Esborrat manual de senyalització horitzontal amb fressat mecànic (P 7)

10,74

85,150

914,51

4 FBA1HB12

u

Pintat de faixa de 50x50 cm amb pintura plàstica en fred de dos
components per marcatge tant de pas de bicicletes com de passos de
vianants, incloent el premarcatge. (P - 3)

3,31

208,000

688,48

5 FBA21BI0

u

Pintat de símbol de bicicleta o vianant per a carril bici / espai vianants,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, incloent el
premarcatge. (P - 9)

11,57

44,000

509,08

6 FBA1HF02

u

Pintat de fletxa tipus M-5.2 tipus 1 (recta) segons normativa 8.2 I.C.
amb pintura plàstica en fred de dos components, inclós premarcatge
(P - 4)

17,36

46,000

798,56

7 FBA1HZ02

m2

Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes i
altres elements sobre el paviment, de color blanc, groc o blau, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada, inclós
premarcatge (P - 5)

10,00

61,520

615,20

8 FBA1F100

ml

Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, de color blanc,
groc o blau, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant, inclós premarcatge (P - 1)

0,31

293,170

90,88

9 FBA1HB02

m2

Pintat de carril bicicleta sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada de color vermell i incorporació
d'antilliscant, inclós premarcatge
(P - 2)

10,00

242,000

2.420,00

TOTAL

Subcapitol

01.01.01

6.140,01

Obra

01

Carril Bici Ciutat Jardí

Capítol

01

Carrer d'Enric Farreny

Subcapitol

02

Proteccions

1 PROCBICI

TOTAL

u

Subcapitol

Subminitrament i col·locació de separador de carril bici model ZEBRA
13 de la casa ZICLA o similar, de plàstic 100% reciclat i mesures de
828mm de llarg, 218mm d'amplada i 129mm d'alçada, amb 6 bandes
reflectants mitjançant pintura i microesferes de vidre, col·locat sobre el
paviment existent i ancorat amb 3 varilles d'acer galvanitzat en calent
roscades de 12 mm de diàmetre mínim i resina química tipus HILTI HY
170 de dos components. (P - 11)

20.051,92

20.051,92

01

Capítol

01

Carrer d'Enric Farreny

Subcapitol

03

Altres

u

488,000

01.01.02

Obra

1 PALÇADA01

41,09

Carril Bici Ciutat Jardí

Partida alçada a justificar d'obres necessàries en voreres i calçada per
l'adequació del carril bici, inclou demolicions i excavacions i transport
de terres a l'abocador si s'escau, reposició de ferms, paviments i altres

850,00

1,000

850,00

euros

Projecte d´adeqüació del carri bici de Ciutat Jardí.
Carrer Enric farreny i Carrer Germanies

PRESSUPOST

Data: 26/09/18

Pàg.:

2

feines que afectin a l'obra. (P - 10)
TOTAL

Subcapitol

01.01.03

850,00

Obra

01

Carril Bici Ciutat Jardí

Capítol

02

Carrer de Germanies

Subcapitol

01

Senyalització horitzontal

1 FBA20E01

m2

Esborrat manual de senyalització amb pintura negra. (P - 6)

3,72

10,000

37,20

2 FBA20E03

m2

Esborrat manual de senyalització horitzontal amb fressat mecànic de
pintura de dos components (P - 8)

13,22

5,000

66,10

3 FBA20E02

m2

Esborrat manual de senyalització horitzontal amb fressat mecànic (P 7)

10,74

11,540

123,94

4 FBA1HB12

u

Pintat de faixa de 50x50 cm amb pintura plàstica en fred de dos
components per marcatge tant de pas de bicicletes com de passos de
vianants, incloent el premarcatge. (P - 3)

3,31

208,000

688,48

5 FBA21BI0

u

Pintat de símbol de bicicleta o vianant per a carril bici / espai vianants,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, incloent el
premarcatge. (P - 9)

11,57

4,000

46,28

6 FBA1HF02

u

Pintat de fletxa tipus M-5.2 tipus 1 (recta) segons normativa 8.2 I.C.
amb pintura plàstica en fred de dos components, inclós premarcatge
(P - 4)

17,36

8,000

138,88

7 FBA1HZ02

m2

Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes i
altres elements sobre el paviment, de color blanc, groc o blau, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada, inclós
premarcatge (P - 5)

10,00

38,800

388,00

8 FBA1F100

ml

Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, de color blanc,
groc o blau, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant, inclós premarcatge (P - 1)

0,31

180,000

55,80

9 FBA1HB02

m2

Pintat de carril bicicleta sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada de color vermell i incorporació
d'antilliscant, inclós premarcatge
(P - 2)

10,00

60,000

600,00

TOTAL

Subcapitol

01.02.01

2.144,68

Obra

01

Carril Bici Ciutat Jardí

Capítol

02

Carrer de Germanies

Subcapitol

02

Proteccions

1 PROCBICI

TOTAL

u

Subcapitol

Subminitrament i col·locació de separador de carril bici model ZEBRA
13 de la casa ZICLA o similar, de plàstic 100% reciclat i mesures de
828mm de llarg, 218mm d'amplada i 129mm d'alçada, amb 6 bandes
reflectants mitjançant pintura i microesferes de vidre, col·locat sobre el
paviment existent i ancorat amb 3 varilles d'acer galvanitzat en calent
roscades de 12 mm de diàmetre mínim i resina química tipus HILTI HY
170 de dos components. (P - 11)
01.02.02

41,09

98,000

4.026,82

4.026,82

Obra

01

Carril Bici Ciutat Jardí

Capítol

03

Seguretat i Salut

Subcapitol

01

Estudi bàsic de seguretat i salut

euros

Projecte d´adeqüació del carri bici de Ciutat Jardí.
Carrer Enric farreny i Carrer Germanies

PRESSUPOST

1 PSEGUR001
TOTAL

U

Subcapitol

Data: 26/09/18

Partida d'abonament segons estudi de seguretat i salut (P - 12)
01.03.01

400,00

Pàg.:

1,000

3

400,00
400,00

euros

Projecte d´adeqüació del carri bici de Ciutat Jardí.
Carrer Enric farreny i Carrer Germanies

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 26/09/18

Pàg.:

1

NIVELL 3: Subcapitol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapitol
01.01.01
Senyalització horitzontal
6.140,01
Subcapitol

01.01.02

Proteccions

Subcapitol

01.01.03

Altres

20.051,92

Capítol

01.01

Carrer d'Enric Farreny

27.041,93

Subcapitol

01.02.01

Senyalització horitzontal

2.144,68

Subcapitol

01.02.02

Proteccions

4.026,82

Capítol

01.02

Carrer de Germanies

6.171,50

Subcapitol

01.03.01

Estudi bàsic de seguretat i salut

400,00

Capítol

01.03

Seguretat i Salut

400,00

850,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
33.613,43
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
Carrer d'Enric Farreny
27.041,93
Capítol

01.02

Carrer de Germanies

Capítol

01.03

Seguretat i Salut

Obra

01

Carril Bici Ciutat Jardí

6.171,50
400,00
33.613,43

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
33.613,43
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Carril Bici Ciutat Jardí
33.613,43
33.613,43

euros

PRESSUPOST GENERAL

Projecte d’adequacio del carril bici de Ciutat Jardí, c. d’Enric Farreny i c. de les Germanies.

Projecte d´adeqüació del carri bici de Ciutat Jardí.
Carrer Enric farreny i Carrer Germanies

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

33.613,43

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 33.613,43................................................................

2.016,81

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 33.613,43.............................................................

4.369,75

Subtotal

39.999,99

21 % IVA SOBRE 39.999,99...............................................................................................

8.400,00

€

48.399,99

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS )

Lleida, setembre de 2018
L´autor/a del Projecte

Noemi Collado Santolaria
Enginyer de Camins, Canals i Ports

1

