
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE CARRIL BICI. CAMÍ DE GOLMÉS A MOLLERUSSA.

Emplaçament Camí de Golmés a Mollerussa, s/n. 
  Golmés. Pla d’Urgell. Lleida. 

Promotor Ajuntament de Golmés.

Arquitecte Brufau i Associats S.C.P.
Xavier Brufau i Niubó  

  
Data  Desembre de 2020 RV�



Projecte :  Projecte de carril bici de connexió entre Golmés i Mollerussa. 
Emplaçament :  Cami de Golmés a Mollerussa s/n. Pla d’Urgell. Lleida.
Promotor :  Ajuntament de Golmés. 
Arquitecte :  Brufau i Associats S.C.P. Xavier Brufau i Niubó
Data : Desembre de 2020 RV-� 
�

BRUFAU I ASSOCIATS�������	
�	���

�����������������������������	���������� !��"#��$%$�&������'!(������)"�*$+�",�+"�����-��.�!���(�/�����000�-�����/�

01. MEMORIA

1.1 Memòria descriptiva
1.1.01 Emplaçament
1.1.02 Estructura de la Propietat. Promotor.
1.1.03 Objecte i justificació del projecte
1.1.04 Normativa aplicable. 
1.1.05 Informació urbanística. Planejament vigent.
1.1.06 Estat actual. Fotografies. 

1.2 Memòria de execució
1.2.01 Antecedents. 

1.2.01.1 Objecte del treball
1.2.01.1 Promotor
1.2.01.3 Estat actual

1.2.02 Descripció i justificació de la solució adoptada. 
1.2.03 Memòria Tècnica. 

1.2.03.1 Replanteig
1.2.03.1 Moviments de terres i base granular.
1.2.03.3 Sanejament.
1.2.03.4 Xarxa de reg.
1.2.03.5 Paviment. 

1.2.04 Equipament. 
1.2.05 Estudi de seguretat i salut. 
1.2.06 Control de qualitat. 
1.2.07 Termini d’execució. 
1.2.08 Pressupost. 
1.2.09 Normativa. 
1.2.10 D161/2001 Modificació del D201/1994 de 26 de juliol. Regulador dels enderrocs i altres 

residus de la construcció. Modificació del D201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció.

1.2.11 Estudi d’Impacte al Medi natural. Decret 179/1995 de 13 de juny.
1.2.12 Reportatge fotogràfic. 

1.3 Compliment del CTE      
1.3.1 SE-AE Accions      
1.3.2 SE-C Fonaments     
1.3.3 SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat  
1.3.4 HS Salubritat     

1.4 Compliment d’altres reglaments i disposicions   
1.4.1 Accessibilitat      
1.4.2 Instrucció  formigó estructural EHE-08   
1.4.3 Morters       
1.4.4 Classificació materials al foc RD 312/05  
1.4.5 Residus      

1.5 Aspectes econòmics i documentació
1.5.01 Terminis d’execució de las obres i Garantia.
1.5.02 Fórmules de revisió de preus. 
1.5.03 Manifestació expressa i justificada de que el Projecte compren una obra complerta.
1.5.04 Proposta de classificació del Contractista.
1.5.05 Relació de documents del projecte



Projecte :  Projecte de carril bici de connexió entre Golmés i Mollerussa. 
Emplaçament :  Cami de Golmés a Mollerussa s/n. Pla d’Urgell. Lleida.
Promotor :  Ajuntament de Golmés. 
Arquitecte :  Brufau i Associats S.C.P. Xavier Brufau i Niubó
Data : Desembre de 2020 RV-� 
�

BRUFAU I ASSOCIATS�������	
�	���

�����������������������������	���������� !��"#��$%$�&������'!(������)"�*$+�",�+"�����-��.�!���(�/�����000�-�����/�

02. AMIDAMENTS  
03. QUADRE DE PREUS NÚMERO 1.  
04. QUADRE DE PREUS NUMERO 2.  
05. GRÀFIC % PRESSUPOST PER CAPÍTOLS.  
06. JUSTIFICACIÓ DE PREUS  
07. PRESSUPOST 
08. RESUM DE PRESSUPOST 
09. ÚLTIM FULL DE PRESSUPOST 
10. RELACIÓ DE PLÀNOLS
11. ANNEXES

11.01 ANNEX. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT.
11.02 PLEC DE CONDICIONS
11.03 ESTUDI DE SEGURETAT
11.04 ANNEX. CÀLCULS.
11.05 RELACIÓ D’EXPROPIACIONS NECESSÀRIES



Projecte :  Projecte de carril bici de connexió entre Golmés i Mollerussa. 
Emplaçament :  Cami de Golmés a Mollerussa s/n. Pla d’Urgell. Lleida.
Promotor :  Ajuntament de Golmés. 
Arquitecte :  Brufau i Associats S.C.P. Xavier Brufau i Niubó
Data : Desembre de 2020 RV-� 
�

BRUFAU I ASSOCIATS�������	
�	���

�����������������������������	���������� !��"#��$%$�&������'!(������)"�*$+�",�+"�����-��.�!���(�/�����000�-�����/�

1. MEMÒRIA



Projecte :  Projecte de carril bici de connexió entre Golmés i Mollerussa. 
Emplaçament :  Cami de Golmés a Mollerussa s/n. Pla d’Urgell. Lleida.
Promotor :  Ajuntament de Golmés. 
Arquitecte :  Brufau i Associats S.C.P. Xavier Brufau i Niubó
Data : Desembre de 2020 RV-� 
�

BRUFAU I ASSOCIATS�������	
�	���

�����������������������������	���������� !��"#��$%$�&������'!(������)"�*$+�",�+"�����-��.�!���(�/�����000�-�����/�

1.1 Memòria descriptiva

1.1.01 Emplaçament
�
	'�����/��1��'�1�/���1-��'����2�'����(�����'3��/���1-��'�����
��/�''(!��������(����2�'�(!4�������''5��6���'������
�1-��'�������'��15�����'3!��/���1-�!''��������	'�5!-'�����7!'1������/�!-���15'�8�/��(��(��''��6�����'�4���9�
/!5!6�:;���� <��� ��!(��6��� � '�� �!/�� *&,� �!-��� �'� (�4�''�� �'�1������*��=1 ���� >'����� �� �� �"�� ��������'!(���
'3�(/�6��������' 3��/!4�����*����'�;���!�����'�?!��!1�(�<��(��1-��1-�������5�/�'���>����4��� /�(��9��������,$$�
?��/:������
��
>��6��(�/��(�;!�1���9���'�1�(���5�����4��5�!�����'3�(@�%,*��1-�'3����-������'���(�'��3��6�''��<���4���!(4��/���
�(�� �6����� '��/! /�'�/�/�� ��'� ��/� ������ ��� �'/����	 '�� �'/���? !�/!;��/A�!'��� ��� 4���� '�� �'/���5 ���!1�(�(/�� >��
�!1�����'�/B���9�� 3�<���/��5 �!���/����� ���( �'�/B����/ ��4���� 3�(��� C����� ���� �(/��!����� �� 5!�/��!����1 -�� (�
5!/�(���'����1������**�$$$�$$$����=6�����;�����(���/���'�5�����'���!(���4���9����'��;���/��
�
	'��� 1A�� ��7 !'1����� !''��������! ((��/���' �� !�� 1�(���5����' � (!���� >��B! (���; ��/����5 ����< ���/�5 �!D��/��
����!����5���'E'�'���'���1A��
�

�
�
�

�
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�
�
�
1.1.02 Estructura de la Propietat. Promotor. 
�
F��/���'��/����(@���;��/�/��5�'�5�!D��/���!(�5��/���'�����
�
	'��/����(@�����/�/�'���/�/�5��4���������(������ 5�!5��/��5���5��/����'G�D�(/�1�(/����7!'1����	'��!�/��G�<���/���
� 5�!5����!(��(!��G�(�'!��(��(��'�5�!D��/��� ���/������'���!-������
�
H!�1���(�5��/��G�(��((� �����'�1�/�� �5�!D��/��!(�������!''���(���5��;A������;��/�������� A��!1��'��/�/�'�������'��
�15!�/����5����-����1-��(�4�'!�����,I�1*��<��(/�/�/��!����5!(�(/��'�4�'!����'��J'��(��<���/��B!(���
�
>�� ��5��;A����� ;��/���� 5���' ���! -����� �� �!(�/�����9�� ��' �� ��5��;A����� �'�� ����'�- ���� ���� 5�! �1���1�(/� ���
"�"%��)"�1*��
�
�!/�'���5��;A�����1-�B!(��5���1�/��'������<�����(�'!���+�)$$�1*

�
	'�5�!1!/!���G�<���/�5�!D��/�����'G�D�(/�1�(/����7!'1����
�
�
1.1.03 Objecte i justificació del Projecte
�
Antecedents del projecte.
>G!-D��/��6�(���'���'�5�!D��/�������;�(���'���!-����5���'����-�(�/B���9���'������'�-����<����!((��/��:�7!'1�����
!''�������
�
�<���/�5�!D��/���!(���/�� ��(K��
�
�������-�''������!(����!(�1�(/���'�/����(@�5�����'��5�4�1�(/���9��
*������/�1��������(�/6���
"���F�4�1�(/���9�
+�����(@�'�/B���9�4��/���'���?!��/B!(/�'�
�
	(�<��(/��'�����/�1����!(�/���/������G��!15�(@�(��!��1�(/��� 5'���/�����((� ����
�
�G?���!15�!4�/�'��� ��/C(������'���'�1�(/��� ��/�(/����/��'1�(/��(��' � ���/!���1-�!-D��/�����D��/�;������' �����
1�(/�(�1�(/��'����4��5!/�(�����9�!���5�����9��
�
>���!-����<����!(/�15'���<���/�5�!D��/���9(�'�����6L�(/�K�
���
!15�!4���9���'���5'�(/��6����'���!-������
*��!4�1�(/�����/�������
"����;�(���9����5��;�'���H!�1���9���'�5��;�'����;�(�/����5���'���!'E'!����9����'��-�����
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+����--����6��(�'����
����(�/�'E'���!(��������(�/6���
,��F�4�1�(/���9��
&����(@�'�/B���9�?!��/B!(/�'���4��/���'��
�
	���!(�������'�����'�/B���9����'��/!/�'�/�/����'���!-����������/�����(��<���/�5�!D��/���
�
F��� '��5 '�(�;�����9�� ��' ���! -���� ����! (������(�' �����/ ����!(�� @�� ����4��� (�����:����� �1-�� '�; ��� ��6 ���(/���'� �
�������-�'�/�/���'���;�(<�����!(;�!(/�(/��/�(/��'�/�:;������4��(�(/���!1��!��/��	'���������'���;�(<�����!(;�!(/�(/��
���6���(/�/�5����'�����������'��<���(!��G�(/��4���
�
La cartografia i topografia que inclourà les referències en les quals s'haurà de fonamentar el replanteig de 
l'obra.  
>��-����/!5!6�:;�����15'������(��<���/�F�!D��/���3?�����'�/B�/���5��A;���1�(/�5������<���/���!1���������'��<���
�������''��(��'��5':(!'���
�
La geologia y la geotècnia.  
>��B!(���(�'� �<��'�� 3�(/��4�� ��/:��!15'�/�1�(/�� �/�-�'�/B������!����1!��;�<��(���!���	��(��������� �(��� /����
6�!/C�(�����

La climatologia, la hidrologia i el drenatge.  

>���(/��4�(��9�(!��;��/���'�����(�/6�����/��'����'�����������!��(/���!15��(���(���1�(/��'���!(��(/����9��3��6L���
5'�4��'���

El traçat.
	'��/��-�''��5��4��/!��(!�1!��;�<��(��'�/��8�/���'����������� ��/�(/����!�1!��;�<��(��'��5��;�'����'������������
�
L'estudi de jaciments, procedència de materials i abocadors. 
	(�' 3��/����9�( !�� 3�;��/�(�B! (��� (!4�����( � '���< ��'�� (!�� 3?�6��� (/��4�(6�/�� (/���!�1�(/��5 ���' ��< ��'�� !���� ��
������/��'3�5�����9����D���1�(/��(��'3� ��/C(�����3�-!���!����
�
Adequació del projecte a la declaració d'impacte ambiental, en els casos en què sigui preceptiva, i, en 
particular, la concreció de les mesures correctores i protectores derivades de l'anàlisi ambiental.  
>����1�(��9����'�/�5������'���(/��4�(��9�5��4��/����!(�/��'��������:�/���5�(/��'��(!�;�(�5����5/�4��'�����'�����9�
�3�15��/���1-��(/�'���!�!-�/�(/��� J���3��!5/���(�'���1��������!����/!������5�!/��/!�������'3�(/!�(�5�����'����4��
5�����4���9��(��'�/��(���������'3!-����

Les obres d'infraestructures que inclouran el moviment de terres.  
	'��1!4�1�(/�����/������5��4��/!�������/�''�(��(�5':(!'�M��!(;!�1����' ���!-�����!(/�(6������(��<���/�5�!D��/��
(!����1!��;�����'�5��;�'���/��'��
�
Les estructures.  
�!��3�;��/�(���/���/������ ��/�(/���
�
Els serveis i servituds afectats per les obres.
>3��/���������6���/�/�����'�/��(�'���!-�����(�'!��:�5':(!'�������/����9���(����(/��'������!��<����3?�6�(����(/�;���/�
�(�������(�/�/��3!-�����'���1�������<���?�(����5��(���3����� A�1�/�� ��!(/�(��:��(�5':(!'�!(������;�(�� �(��'��
��1�(��� 3�4������9��( ���� �� 3������(/�� ��' ����( /����� 3�����/C(���� 1C�����5 �!5�����	 '�5 �����5!�/��! (/�(��:��' ��
1�����1�(/��� ��' ��� �(�/�/�� ���' �1�(/��� ��� �6���/�/�5 �!D��/�/���� (�< ������� ��5 ������ (�/������ ��' �5 �����5!�/�
����'/�(/� �3�5'������<���/�� 5����� �'��1�����1�(/�� �(/���!���� >3��/���� /�(��:��( ��!15/���' ��� ���!��� ���4�/�� ��'�
/��;��!���(�'J��'3�(/��(����'3!-�����3��!����1-��'�5'��1���!���������!(�� ��(��'�1!1�(/�����������9���'�5�!D��/���
�
�



Projecte :  Projecte de carril bici de connexió entre Golmés i Mollerussa. 
Emplaçament :  Cami de Golmés a Mollerussa s/n. Pla d’Urgell. Lleida.
Promotor :  Ajuntament de Golmés. 
Arquitecte :  Brufau i Associats S.C.P. Xavier Brufau i Niubó
Data : Desembre de 2020 RV-� 
�

BRUFAU I ASSOCIATS�������	
�	���

�����������������������������	���������� !��"#��$%$�&������'!(������)"�*$+�",�+"�����-��.�!���(�/�����000�-�����/�

1.1.04 Normativa aplicable.
�
Prestacions de l’edifici
>�� �(�/�'E'���9� �G?��� ����(@�/��! (;!�1����' ��� �<����/��- :������ ��' G���;�����9�� �'�/������' ��; �(��!(�'�/�/����' ��
��6���/�/�� ��� '�� ?�-�/�-�'�/�/� <���� ���''�' G��/��'��" �� ��'� � >N	����� �'� � (!�1�/�4��< ���� �/�-'�� �'� ���  �6C(�����
-:��<�������<��'�/�/���'�����;����������'�����4����(�/�'E'���!(��5����'��!15'�1�(/��G�<���/���5���/���!(���
�
��<����/��-:�����>N	� 	 �6C(�����-:��<����
�	� �!�1�/�4��� �5'���-'���

H�(��!(�'�/�/�

�/�'�/B���9� � �����*$$)�� O�

�������-�'�/�/� �
���"��)�� O�

�������)� O�

��'��!1�(�����!(�� ���>'�����)%������ �

��6���/�/�

	�/���/���'�

�����/C(������	�/�-�'�/�/�

����	� �

����	��	� �

����	��� �

����	�
� �

�5/�/���������4���

����	�H� �

����	�� �

	P	������ �

	H� �

�(������
�G�(��(���

F�!5�6���9��(/���!�� �������� �

F�!5�6���9�� /���!�� ������*� �

	4������9��G!��5�(/�� ������"� �

�(�/�'E'���!(���!(/����(��(���� ������+� �

�(/��4�(��9����-!1-���� �������� �

�����/C(�����'�;!�����'G��/���/���� ������,� �

�/�'�/B���9�


��6����� ��������� �

�15��/��!�/�(��1�(/�� �������*� �

�11!-�'�/B���9� �������"� �

�'E'�1�(���9��(���<����� �������+� �

�'/��!��5���9� ��������� �

N;�6�1�(/� �������,� �

2�?��'����(�1!4�1�(/� �������&� O�

����9��G�(�''�15� �������%� �

P�-�/�-�'�/�/�

��'�-��/�/�

F�!/����9���4�(/��'��?�1�/�/� ���P���� �

���!''�������4������9������������ ���P��*� �

���'�/�/����'G������(/���!�� ���P��"� �

��-1�(��/��1�(/��G��6��� ���P��+� �

	4������9��G��6L��� ���P���� �

	�/�'4���
�G	(��6���

>�1�/���9���1�(����(��6C/���� ���P	��� �

��(��1�(/����'����(�/��/C�1�<���� ���P	�*� �

	;���C(�������'����(�/���G�'E'�1�(���9� ���P	�"� �


!(/��-���9��!'���1A(�1�������
���� ���P	�+� �
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1.2 Memòria de execució. 

1.2.01 Antecedents. 
1.2.01.1 Objecte del treball
>G!-D��/��� �'�5 ����(/� 5�!D��/�� ��� ��-�(�/B����' �� /����(@��� �D���(/���' � ��1A�< ��� �(�� � 7!'1���� 1-�
!''��������!1������'������4�/�5���-����'�/����>��<��'�;�����9���-�(A�/������'��/����(@��� ;��/�/��������
2��'��(!�!-�/�(/����:�(�����:����'G� 5�!5����9����/����(@��5���'���;��/���9���'��/�'���!���>����'���9����
5����'E'����;��/�/��@�'����4��<��(/�;�����9����:�!-D��/���G�(��'/����!��1�(/��

�
1.2.01.1 Promotor
	'�5� !1!/!���� �' G!-���� �� 'G� ��'E'�(/����1� �D�(/�1�(/� ���7 !'1����	 �� �����/�� 1�1J����/ C�(����� �
5�!D��/��5���'���!(/���/���9����'����/����!-����

�
1.2.01.3 Estat actual
>���!-������� ���(4!'�5�����<����!(�!-D��/����'�5����(/��!��1�(/�������'�/B���(��'��/����(@����D���(/��
�'�
�1A�<����(�� �7!'1����1-�!''��������
�
F�C4��1�(/���' ���������9���'��!��1�(/���G?�(����'�/B�/�4���/���� ����!(�� �1�(/���'��/����(@���;��/�/���
5�����4���;�����'G��/�/���'��������/��A�/�<�����<����������''�(����!(/�(����9��
�
�����(@�� �/�'�/B�/�� �!1��5 ����1�(/�! �/ �:(��/�� �� 4�?��'���5 �������� ��' ��/ ����(@��� �'�� �������� <���
����1-!<��(���'/�����!1���/ �'���!����'� ;��1���'���1A��F'�(�1�/���� ��6�'�����G?���:�������'�/B����(�
��/����/!5!6�:;���5�����;�(����!/��������5��;A�����
�
T!(��5���1�/��'��!(;�!(/�/��1-�/����(@���6�A�!'���!��(���/���'���
�
�!����1!��;����:��' ��'�4�6����1�� ��/�(/��	'��/ ��1����(����'�4�6����1������6����(������/�1�(/��'��
��15����D���(/���	'�5���/��(�4����'��!/��'�������/�������5��''!(6��:�5����15'�����'�5�����'������'�-�����
�
	 ��/�� �� 'E'�1�(���9� 5�����'��( ��' �� ��!���6�/�� 	�� 1�(/�(��:�' ���'E '�1�(���9� � ��/�(/�� �� ��� �� ��:�' ��
5��4���9����5��������-'���5���'����4���15'�1�(/���9���!��G�(/��4�(��:��!-����<���/���(�/�'E'���9��
�

� >���1������5�! �1�������'��/����(@���;��/�/��5���'��� 5�!5����9�������"�"%��)"�1*��
�
�!/�'���5��;A�����1-�B!(��5���1�/��'������<�����(�'!���+�)$$�1*�

�
1.2.02 Descripció i justificació de la solució adoptada.

�1-�' ���! -����< ����� �� �������(� 1���� (��4�(/��� �5 ��/�(� �!(�/����� �(�� ����'� <���5 ��1�/�� �'�5 ���� ��
-����'�/������1�(����5�!/�6������'�/�:(��/�6�(���'��
�
F����� J�����5�!�����:��� '�����<����9���'�/����(@�� ��/�(/�1�/D�(8�(/��'���-�� ��������;�����9��5��;�'�/��
�(�4�''�1�(/���'��/����(@��� �G�5!�/���(� /������5����' �/����5'�(�/�� � /!/���� �/�;����'�5���� ���/���'�� (!4��
-����6 ��(�'���� �� /!/�� '�� 5'�/�;!�1���� !/�(/���' ���1�/�� ��� �G�(��5 �(��(/� /��(�4����'� �-!��(/���5 � �'�
�(/���!�� ��'�/ ����(@�� ;���'�/�(/�'G �4������9�� ��' ���� �6L��� <����� �5 �6��(�� !(�����5 ��� '�� �� ��� ��
��(�D�1�(/��1�/D�(8�(/��1-!�(�'��� ��/�(/���	��5�4�1�(/��:��1-��6'!1���/���;:'/����

�
�!� ���5 ��4���:�' ��� (�/�'E'���9� �3�'E'�1�(���9� ��' ���B !(��� �(�< ��� (!��  ��/�� �� �!'�1�(/� �'�5 ���� ��
�!(���/���5����(��;�/�����(�/�'E'���9��

�
� >��'!(6�/���/!/�'����'��(!4��5'�/�;!�1��������1.919 m 

1.2.03 Memòria Tècnica.

1.2.03.1 Replanteig
F�C4��1�(/���' G�(����� � �(��! 5��! (/���/����' G!-������ ��'�/B���� �; ��1�/��' ��! (/���/���! ����5!(�(/���� �
���'�/B��:�� (�� �5'�(/��6�� G��!���� '� 5':(!'�� ��� �/����9� 1�/D�(8�(/� �'���5 ���''���! ����5!(�(/��� �' ��
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��5��4���9��G�(�/!5J6��;�������'�1�/��:��'�/����(@��'�4�(/���/�<����@�1����/��1-�'�������6�/�'�'����!/�����
�(�4�''�1�(/���� �(@�'�/B�(/�/ �1-�� �(���! /��< ����( ��� ��4��:�� �� ��;��C(���� 5��(��5�'���� � ���'�/B��:�� (�
5':(!'�����!/�����(�4�''���-�(������!1�(8����1-��'���-�� ���� /�����9����'����5��;A������/��'��

�
���'�/B�/��'���5'�(/��6��(����'����;��1��:�'G��/���'����/��(!�� �����:����&��$���������5�������'��;��1����'�
�!(/���/��� G��D�������9��!����5!(�(/�5���5��/����'��� ������9�H���'/�/�4��� '��5 �!5��/�/�� ��' � �!(�/���/!��
��/����5��/������'��<��'��!1�(8��:����!(/����'�/��1�(���G� �����9��G!-����

�
1.2.03.2 Moviments de terres i base granular.
	 /�����9�� �'�� ���/��� � ��/�(/����� ��'� � ��5��;A���� ��/��'�� �� /�����4 �6�/�'��Q "$�� 1��5 �! �1�/R���� �
��'�1�/��:�'��B!(������'�/B������<���/���!5�����!(�����5�!�����:���������;�������5��;�'���'����5��;A����5���
��!(��6����'���5�(��(/��(�����:������
�
�5!�/���9����/��������'����!(�����5����'�/����5'�(�/���'��;!�1���9����/�'���!����� A��!1�5���'��;!�1���9�
���(!���������!���'��/����(@���;��/�/���	'�����(�4�''���!(�4����-'����'�''��6���'������'�-�����
�
�5!�/���9����/!/�����/�;����'��(�����:�����Q*$��1�6��� ��5�! �1�/R�5�����(!4���!/����!15��/�(/�;�(��)��
)%_�F���5���� ���/���'��(!4��-����6��(�'������/!/��'��5 '�/�;!�1�����)�)�1*���!/�(/��� '���1�/�� ���
�G�(��5�(��(/�/��(�4����'��������'G�� �'!(6�/���(�'����$�,_���5�'G�(/���!����'�/����(@��
�
	'�5�4�1�(/����'����'8�����������1����1���'��-�/�1�(!����������'�/B��:��!-����(����5�����/!/���
��/�;����'����*$��1����6��� ���!����5!(�(/����(����5'�(���������/�6!����	"����(����/�6!�������/�:(��/�
�+*��
�
>����5��;A��������'/�(/�(!��!-��5�����:�'��/�J�������;�(����(��<�����:���1���������1��(;���!���(������
5�(/��/�(1�/�� �'��5'�(�1�/����(!�5����(/��:�����6�'���/�/����5���!����'��"�11�1�����/���(���6'�����"�
1��
�
1.2.03.3 Sanejament.
F�C4��1�(/���' ��;!�1���9����'��-����6��(�'�������5�!�����:���' G!-��/�������'�������5�����' ���!'E'!����9�
���'�����(�'�/B���!(�������(�D�1�(/�<���������'�/B��:��1-�1�/D�(��1��:(������1-����1�'���9����/������
�'���! �/�/���5 ��;�'�/�� ��! 15��/�/�� �'� ;!(���� (��! 5��! 'E'!������' ����� (�'�/B���!(���� � 5�!�����:�� '�
;����1�(/�1�/D�(8�(/� 'G��/C����� '�� �!����� ?�1��/���9� �� �!15��/���9� ;�(�� �� ����-��� �'� 5�9�/!�� 5��� �� '��
� 5'�(���9��
�
>���!((� �9��'��'�4�6����1�� ��/�(/����;��:������/�1�(/����6!(��'���(;!�1���9�;���'�/�����'�
��:1�/�����'��'�4�6����1�� ��/�(/�/���(����1�(��9����,$��1��
�
1.2.03.4 Xarxa de reg.
�!����5��4����	'���6�(!��G�(�/�'E'��:���5!�/���!�1�(/�5!��:��15'�1�(/�������(�'��4!�����<�������(!����
5�4�1�(/���

�
1.2.04 Equipament.

	���!(/�15'���'�1����/6�������(@�'�/B���9�?!��/B!(/�'����1-����/:�5��4��/��'���!'E'!����9����
� ��(@�'�/B���9�����!(/A(���4!'�1C/������'�5�4�1�(/��5���5�!/�6����'������'����'G���������4�?��'����
�
1.2.05 Estudi de seguretat i salut.

�G�(�'!���(��!1����!��1�(/��(��5�(��(/��'�;�(�'���'�5�!D��/���
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1.2.06 Control de qualitat.
	'�
!(/�!'����<��'�/�/����5!�/��:���/��1����6��(/���/���/�1�(/�'����(������!(����'��(��'������/�/���/�'�
�;��/�����1������'�����'�F'������
!(����!(����'���<����(������(�'���������9�;���'/�/�4�����'G!-�������'��
1�/�� ��1�(������'��1�/����'��<����G�/�'�/B���(�/�(���(�<�������?!1!'!6�/���

1.2.07 Termini d’execució.
�<���/� /��1�(�� �G��/�-'�� � �(� +�1��!��Q �,� ��/1�(��R� �� 5��/���� ��' �� ;��1��� ���' G��/�� �����5'�(/��6��
>G��/�������5'�(/��6���'��/��-�''��(!����;!�1�'�/B��:�;�(��'��;�(�'�/B���9����'���6��/�!(���G� 5�!5����9�
��'�/����(@��5��/���'�����;��/�/���

1.2.08 Pressupost.
	'�5�����5!�/��G� �����9�1�/����'��!����5!(���'��<��(/�/�/���K�
F�	���FN����3	O	
�
�U���	���>�����������������������������������������������������������,,���*�"��I�
�"�_����5�����6�(���'���N��	�"���+%�,)��������������������������������������������������������� ����*��,+,�,��I�
,�_���(�;�����(���/���'��N��	�"���+%�,)�����������������������������������������������������������������)�))$�&+�I��

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PER CONTRACTE D'OBRA ...�)%��+)�&$�I�
*��_��2���N��	�"&�$,,�)+�������������������������������������������������������������������������������������+��,���++�I�

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PER CONTRACTE D'OBRA IVA INCLÒS �
�<���/�5�����5!�/��3� �����9�5����!(/���/���3!-���Q�2���(�'J�R��5�D����'��<��(/�/�/����K�*")�&,���+�I�
Q�N��
	���� ��	�����N�� �>� �	��
	�����	 �O�������� 	��N��� �� 
��N�T	�

	����R�
�

1.2.09 Normativa.
���N�	���	
�N>N7���	������	��
���N�����	��	�%%���

�N�����>G	��H�
�
�U�
���N����N��	�H��	����F�2�	����NF��QF7�"R�
���N���������%$"��
���	7>�	���	>	
��N�	
��
��	����O���	���`�
��	P	�)%�
��	��)��
�� �	�>��	
�	��* %�,��)%*��5 ����' �< ��'� �G�5�!4���' � ��6'�1�(/�7 �(���'�� ��F !'������ G��5��/��'���
F�-'�������G��/�4�/�/��������/�4����
��>>	���G�

	�����>�����������	�	��������	
�`����	���

1.2.10 Compliment del Decret 161/2001 
Modificació del D201/1994 de 26 de juliol 
Regulador dels enderrocaments i altres residus de la construcció. 

N-'�6���!(����'�5�!���/!����'�����������5�!5��/�������'���!-�������;��/���K��
�

>'������� '����������� ��(�6��/!����/!��/B�/�5�����'����4��'�-!����������'����!�-���(��' �������������������
1�/����'�(!��5�!;�/�-'������-!(���'������������'���!�/!���3�<���/��6��/�9���

�
H���'�/�����'�����1�(��/����!(���!15�/�(/���(�'��1�/C�����/!/��'���(;!�1���9�<����'����6����!'E'���/�������
'�����/����!(��5��/�(�(/���3�(�5����9�<����<���/����'��!���(�(���

�
�4�'���������������(��'�1!1�(/�� 3!-/�(���'��''��C(������-�(A�/����1�(���5�'���'���!�/!��5��4��/!���(�'��
6��/�9�������������� ��5/��(/��'�����<����<���/�;��(8�1�(/���6���5!�/�/���/��1��5�'�6��/!����'������������

	�/���(�� �15/�����'��5���/���9����;��(8���'����15���������'���!(�/�����9�<���6��/�!(�(��'�����������(�
5'�(/�����/!��/B��������'����4��/�/�'���/�/�!����/�/�'���/�/����'���!�6�(�/B���!(���15�������'����'����/!�����
'���!(�/�����9����'��<��'���6��(�1�1-������

�
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1.2.11 Estudi d'Impacte sobre el Medi natural 
Decret 179/1995 de 13 de juny��
F������!(����!15'�1�(/���' 3��/��'��*��*��R���'������/��&)��))������"� ���D�(@���'���6'�1�(/��3!-�����
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1.3 COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ  

�3�(��<��(��(��'�5����(/���5A/!'�'���� �6C(�������'�
�	�<���?�(�����!15'����'����;���(/�����/�1���
�!(�/���/����������/���(��'���5A/!'��(/���!���
�
>����;�(���9����'�����;���(/���!'���!(���!(�/���/�4���!��(�/�'E'���!(��5�!D��/������(��!15'�1�(/���'�

�	���������''�(��(��'���5��/�/�����'��5�����(/�1�1J����<����3�(��<��(����!(/�(����9���� A��!1��(�'���
;�/ ����!����5!(�(/���(�'!�����(��'���((� ���K�
�
� Característiques � � 1.2 Memòria constructiva
� Condicions constructives�� 2.2 Plec de condicions tècniques particulars
� Condicions d'ús��� �����  Instruccions d'Ús i Manteniment

Els valors del catàleg d'Elements Constructius CEC fets en obra tenen garantia legal quant a la seva 
aplicació al projecte, els de els fabricats industrialment tenen caràcter genèric i orientareu.

1.3.1    CTE-SE-AE Código Técnico de la Edificación. Seguridad Estructural: Acciones
�
�!�����5'���-'���(�'���!(�/�����9�5�!D��/�����

ACCIONES PERMANENTES

Peso propio  
Forjado  sanitario (grueso 25 cm)  2,8 kN/m2

Losa hormigón (grueso 16 cm)   4,0 kN/m2

Forjado madera     1,1 kN/m2

Tabiquería     1,0 kN/m2

Cubierta     1,0 kN/m2

Pavimento     1,0 kN/m2

  Pared (grueso 0,14 m)     6,00 kN/m
  Fachada doble hoja(grueso 0,30 m)   8,00 kN/m
 Materiales
  Hormigón armado   24,00 kN/m3

  Acero     78,50 kN/m3

ACCIONES VARIABLES

Sobrecarga de uso
  Categoría de uso   Repartida Concentrada Horizontal**

A Residencial
  Vivienda  A1  2,0 kN/m2 2,0 kN  0,8 kN/m

G Conservación cubiertas
  Inclinación > 40º G2  0,0 kN/m2 2,0 kN  0,8 kN/m

** Por simplificación, cargas concentradas se asimilan a repartida de 3,0 kN/m2

Carga de nieve
qn �������k Valor 0,6kN/m2 como simplificación en Catalunya zonas con altura <400 m
Se tendrán en cuenta los espacios de acumulación por deslizamiento de la nieve

Acciones viento
 qe = qb · ce · cp =  0,80 kN/m2  Por simplificación de las tablas 3.4 y 3.5

Acciones térmicas
No se tendrán en consideración para elementos continuos < 40 m
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Coeficientes de seguridad

Verificación Acción   Situación persistente o transitoria
      Desfavorable Favorable

Resistencia Permanente
   Peso propio  1,35  1,00
   Empujes terreno 1,35  0,70
   Presión agua  1,20  0,90
   Variable  1,50  0,00

Estabilidad Permanente
   Peso propio  1,10  0,90
   Empujes terreno 1,35  0,80
   Presión agua  1,05  0,95
   Variable  1,50  0,00

Materiales Hormigón   1,50
   Acero   1,15

�
1.3.2    CTE-SUA Codi Tècnic de l’edificació: Seguretat d’utilització  i accessibilitat

�G�(��<��(�' ������ ��/��A�/�<����� �'���1 �/����'��� ��' �1�(/���! (�/���/����� 15'��/���( �5 �!D��/��5 ����' ��
��;���(/������!���
�

SU-1 Seguretat davant al risc de caigudes
��>'����1�(/��/������� � � � 
'��������5�4�1�(/�

� � � T!(����(/���!�����<����� � �� Q���a����a�"�R�
� � � T!(����(/���!���?�1����� � *� Q"��a����a�+�R�
� *�����!(/�(�b/�/��(�5�4�1�(/���(/���!��� � �
� � � 	'�5�4�1�(/�5�!D��/�/�(!�5����(/�K�

����6�'���/�/��c�,�11�����(�4�''��c�$�11��(��-��/��c�d���11�
������������������/�D�����4������� /���!���
� � � 	'�/�5������/�(��1�(/�5�!D��/�/�5��1�/�'����4��(�/�D����

��6!(��'����!(����!(�����'��(!�1�/�4���
�

SUA-2 Seguretat davant al risc d’impacte o enxampades  
� ��� �15��/��
� � 	�5�����������'���9� �
� � � �'8����''����� � *��$�� c�*�$�1��c*�$$�1��(�5!�/���

�15'����''����� � � c���$�1�
� � 	(4����1�(/�
� � � >���B!(����(4���������(�/�(��1�(/��Q?�a�$�)�1�R���5!�/���Q?�a����$1R� �
� � � /�(���(��(�������/C(������'G�15��/��(�4�''�*�Q!��R�<��(�� ��/�� �����(�4�''��
� � � 	(/����1-�9���!�/�/����(�4�''�"��(�-�(@��Q��	�	���*,$$K*$$"R��
� � � 	����(@�'�/B��:�!�5�!/�6��:�'���6��(����5��;A������(4���������
� *�� 	( �15�����
� � � >���5!�/����!����!�������5!��(��G�(���5��������6���/�/����*$��1��

SUA-3 Seguretat davant al risc d’empresonament
�� 	15���!(�1�(/�
� � >���5!�/����1-����5!��/������-'!<���6��(�-�(@�����5!����(����1���(��1��

���� ��-'!<���6�� ���� ��' G� /���!����� /�(/�5 �!?�-����' G�/�'�/B���9�� ��� ��/�1���� ��/ �(��1�(/�
� �'���4�1�(/��(/���!����

� � >��;!�8���G!-��/�������'���5!�/�������!�/�������:�a���$���
�

SUA-4 Seguretat davant al risc d’il·luminació inadequada
	(''�1�(�/�(!�1�'��(�B!(�����������'���9�
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� � � 	 /���!��� *$�'� �
� � � �(/���!���������������$$�'� �
� 	(''�1�(�/��G�1��6C(����
� �� � >�����/��-���9��������/��A�/�<�����G�(��<��(��(��'�F�!D��/��
� � � ��(@�'�������6���/�/�
� � � ��/������c�*�$$�1�5����!-�����'�(�4�''���'�/�����
� � � � � ��'���5!�/���� ��/�(/���(��'����!���6�/��G�4������9�
� � � � � 	(��15'�8�1�(/��G�<��5�������6���/�/�

SUA-5 Seguretat davant al risc causat per alta d’ocupació
� �!�����G�5'�����9��(��'�5�!D��/��

SUA-6 Seguretat davant al risc d’ofegament  
�!����5�!D��/�(��(�/�'E'���!(���1-��'�������G!;�6�1�(/����6!(��'��(!�1�/�4��

�
SUA-7 Seguretat davant al risc causat per vehicles en moviment

	���! (/�15'�(�' ������ ��/��A�/�<�����! (�/���/�4����5 �!/����9�� ��� ��!���6�/��5 ���� '��4� �(�(/��� �
��(@�'�/B���9����'���!(�/�����9�5�!D��/�����!(;!�1���'���&��

SUA-8 Seguretat davant al risc causat per l’acció del llamp 
�!�����G�5'�����9��(�'���!(�/�����9�5�!D��/�����

�
SUA-9  Accessibilitat 

�/�(��������������-'���
	 /���!�����'G���;�����������4��'����(/�����5��(��5�'�

��1��!�1A(�1����'!��'���������-'���
� ��(@��� � � � � � ��������$�0��!�;�����9� ����������Qc��R�
� !-�'�����;� � � 	(��/�(��9��'�5�-'��� ��5�(/��G�/�(��9�Q!����/������R����5/�/�
��(@�'�/B���9��G�'�1�(/���������-'����(�;�(��9����'����4��'!��'�/B���9�

	'�1�(/���������-'���� � � �(����5��4�/� � � �(����5�-'����
	(/��������'G���;�����������-'���� � ���� � � � ��15���
���4����?�6�C(�����������-'���� � ���� � � � ��15���
���4����?�6�C(�����G���6�(���'�� � ���� � � � ��15���

�

����/��A�/�<������'���'�1�(/���������-'���
� ������(@�'�/B���(��1�/D�(8�(/��������Q�A1-!'���(/��(���!(�'���3�������-�'�/�/��5�������'����
� 1!-�'�/�/R��!15'�1�(/�/��1-�;'�/ ���������!(�'�����������
� 	'�����4����?�6�C(�����3���6�(���'������(@�'�/B���(��1-�5��/!6��1���(!�1�'�/B�/������

�� ����(��'/���''������!(/���/���!1:/�������(���'/�����(/���$�%$�����*$�1���'��!�/�/���'��
1�������'������/������'��5!�/�����(��'���(/�/����'3�(/�������

1.3.3  CTE-HS Codi Tècnic de l'edificació: Salubritat

�!�����5'���-'���(�'���!(�/�����9�5�!D��/�����

HS1 Protecció contra la humitat
Construcció i Control d'execució de les obres
Q
!(/�!'���!1�(���'���'�1�(/���!(�/���/����<��������'���!(�(��(��<���/��5��/�/�R�
� 
!(/�!'��������5��9����5�!���/���
� � �!��1�(/���9�� �6����
� � � ���(/�;�����9���'�5�!���/��
� � � H�''����-1�(��/���
� � � 	/�<��/�/�
� � � ����/6��
	�
� � 
!(/�!'�������/�(/�������<��'�/�/�
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� � 
!(/�!'�1�/D�(8�(/������6��
� � � 	(�����(���������
� 
!(/�!'��3� �����9�
� � ��5'�(/�D!�
� � �/����'��
� � 	 �����9������5!����9�
� � � 	'�1�(/���!(�/���/����
� � � �(�/�'E'���!(��
� � 2���;�����!(��
� 
!(/�!'��3!-������-����
� � F!������(����4����3�(�/�'E'���!(�

HS1 Protecció contra la humitat
1 MURS�� � � � �!����5��4���(�1�����(��!(/��/���1-��'�/����(@�

�!�����5'���-'���(�'���!(�/�����9�5�!D��/�����

HS1 Protecció contra la humitat
2 SÒLS�� � � � � �!'����

F����(�����3��6���� � � ��� ��� � � Q���R�
F��1��-�'�/�/���'�/����(@�e��� � c��$����1���� � 	�/���!�6�!/C�(���
7��������15��1��-�'�/�/�� � 2�� � � Q����R�
��5������1���� � � � ����
��5�������J'�� � � � �!'����
��5����3�(/��4�(��9��(��'�/����(@�� ��--����
� � � � � �

�Q���R�� F���C(�����3��6����
� � ��4�''�;��:/�����(�4�''��J'�
� �'/��� c�X�*�1��
� �/D�(��a�X�*���$�1�
� ��� ��� a�$�1�
Q����R�� 7��������15��1��-�'�/�/�
� F����(������6���e�c�$�

���1���� e�a�$����1���
� � � �!(����(�/6��� 6����-���15��1��-'���
� �'/�� � ��� � +�
� �/D�(���� +�� � "�
� ��� ��� � *�� � ��

Condicions de les solucions projectades de sòls
� 
!(�/�/���9���'��J'�
� � 
��� �(���/���1-�;!�1�69�?���J;�6��3�'�4�����!15��/�/�
� � 
*�� �(���/���1-�;!�1�69������/�����9�1!�������
� � 
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� � ��5��;A����
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� � �*�� >:1�(���15��1��-'���!-���;!�1�69����(�/�D���(�-�������'����-�/��
� � � � ��?���������1-���5���(/�5�( !(�1�(/��(��������5���!��
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�
� � � � � � � 5��;�'�������/ ��� 5�(����
� � � � � � � -�(/!(�/������!���
� � �"�� Y�(/�����'��J'���1����1-�� -�(���F2
�
� � � � � � � F��;�'�������/ ��� 5�(����
� � � � � � � ��(/!(�/������!���
�
HS1 Protecció contra la humitat

�!�����5'���-'���(�'���!(�/�����9�5�!D��/�����

HS2 Eliminació de residus
�!�����5'���-'���(�'���!(�/�����9�5�!D��/�����

�
HS3 Qualitat de l'aire interior

�!�����5'���-'���(�'���!(�/�����9�5�!D��/�����

HS4 Subministrament d'aigua
�!�����5'���-'���(�'���!(�/�����9�5�!D��/�����
�

HS5 Evacuació d'aigües

Disseny 
� >�����(!(�������6����(��'�/��8�/�1�����(B�''�5!���-'��
� 	�����6�:�����;��:�5��;���-'�1�(/�5���6��4�/�/�
� ���5!���:������;!(��
� ���5!���:����4�(/�'���9����<�����5����'�����;�(��!(�1�(/����4������9����6��!��
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Sistema interior de l'edifici separatiu
� ��6L���5'�4��'�� � �� �� ��������6�:����5��;����'��3��6L���5'�4��'��

Instal·lació
� ��;9��(��4����'�
� � 
�����5���''��1-���;9�5�!5��
� � ���5!��/��������6��/���
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� ��<��/�����;J(�<����
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�(!(������/!5!�/�(/�
� � �-��8��!�������6���������a����$�1��(�d��$��*���,$�
� � F�!/�6������!(/����!5�������/�(�4��/���
� � ����4���!(�����-�� �(/��a�+�f���(�����(4����������9�
� � ����4���!(��c�+�f���'��'����!1����!'E'��/!��
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	(/����/�� � � � � � � � �
� � � ��/��/���(�������5����!/����� �� ���3��6���5!/�-'����15'��c�,$��1�
� � � F�(��(/�c�*_� � � � � � � �
� � � 	��!1������-�� �(/�5���5����9��N���;J(��� � � �
� � � ��6��/���������a����$$�1� � � � � �
� 	'�1�(/������!((� �9� � � � � � � � �
� � F����9���;9(��� � � � � � � � �
� � � 	(/���-�� �(/����!'E'��/!���(/����/� � � � �
� � � ��5��5���/���-'�� � � � � � �
� � � �(6'��c�)$f� � � � � � � �
� � � ��<��/������5���1: �1�"��!'E'��/!��� � � � �
�
1.4 COMPLIMENT D'ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS

�!�����5'���-'���(�'���!(�/�����9�5�!D��/�����

1.4.1  Accessibilitat  
	'�5�!D��/�����'3���;����6���(/�� ���'���5���!(����1-�1!-�'�/�/�����b���!�<��'��4!'��'/���'�1�/���9�'��
��4���������-�'�/�/��1-��'��!15'�1�(/����'��(!�1�/�4��4�6�(/����6!(��'3��/���'!�*%�����'������/�
�"��)����N7
K�*+�"�)���h
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?�-�/�/6����(�;�1�'�����<����(�� �'!������'������!15'�1�(/��
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�

1.4.2 Instrucció EHE 
Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol
Instrucció de formigó estructural (EHE-08)

Requisits essencials
>3��/���/�������:��!(�/��b���5��<�C���1-��(����6���/�/�����5/�-'�����6�����5�8������5!�/���/!/���'���
����!(��<���'��5�6��(��!'E'���/�������(/�'���!(�/�����9����'�5��A!������4�����/�'�5��4��/���� A��!1�
'3�6�����4�/�/����'3�1-��(/��'����!(��<LC(������3����!(��� ��5��!(�'����� A��!1��3���!������<���(!�
5�!���� �(���(@�����5�!5!���!(�/���(���'���9���'��������<����'��?��!��6�(�/��

Criteris de seguretat

!15�!4���9���/���/���'�1�/D�(8�(/�5�!����1�(/������:'��'��

!15�!4���9���/���/���'�1�/D�(8�(/������6���

Situacions de projecte
F�����/�(/���<����!����5!(�(���'����!(����!(���3���(!�1�'����'3��/���/�����
���(��/J������'���<������5�!���� �(�����(/�'���!(�/�����9�!���5�����9����'3��/���/�����
������(/�'���<����!����5!(�(����!(����!(��� ��5��!(�'���5'���-'�����'3��/���/�����
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BASES DE CÀLCUL

El mètode dels Estats Límit
�
	�/�/��>A1�/�^'/�1��

�<��''��<���5�!���� �(��(��5!�����;!���������4������'3��/���/�����5����!'E'�5���!�/��(��1�(/����'��
1�/�� ��!��3�(��5��/�����''���
H�''����5�����;!�1���!(��5':�/�<����� �����4����/��(��1�(/�!�5C��������'3��/�-�'�/�/����� '3��/���/����!�
5��/�����''���

� FC��������'3�<��'�-������'3��/���/����!�5��/���!(����������!1��(��J'����A6����
� H�''����5������1�'���9������;!�1���!(��!�;��������9�5�!6�����4���!/���:���6������5�/������
�
	�/�/��>A1�/�������4���

�<��''�����/����!(�����'3��/���/����5���'���<��'��(!�����!15'�� �(��'����<����/�����;�(��!(�'�/�/�����
�!1!��/�/���������-�'�/�/�!��3��5��/����<����/���

Classificació de les accions
�

'����;�����9����'�������!(��5���'����4��(�/���'����
� ����!(�������/�����9(��<��''���<����3�5'�<��(������/�1�(/��!-���'3��/���/������
� F���5�!5�����'3��/���/������:���6����5��1�(�(/���'����!-���:���6�����3�����/���

����!(���(�����/�����9(��<��''�����;!�1���!(��!�����'�����!(���15!��������5���������!(���''!����3�(��
1�(�����(�����/�����;!������	;��/�����6�/����'��/�15���/���������(/�����'��;!(�1�(/���9������!(��
6�!'J6�<���������!(���A�1�<������/���


'����;�����9����'�������!(��5���'����4��4������9��(��'�/�15��
� ����!(��F��1�(�(/��Q7R����/��(��(�/!/�1!1�(/����!(�/�(/���(�1�6(�/�����5!����9���
� � F���5�!5�����'3��/���/������'�1�(/�����<��5�1�(/�;� ��
� ����!(��F��1�(�(/�����2�'!��(!�
!(�/�(/�Q7R���<��''���<�����/��(��(�/!/�1!1�(/�5��J�'���
� 1�6(�/�����'�<��'�(!�����!(�/�(/���

�3�(�'!��(��<��''�������!(��'��4������9����'���<��'�����;�(��9���'�/�15��/��(��!���6�/������
5�!���� �(��(���(/�/��(���/�(��(/����(�4�'!��'A1�/�Q'�������!(��6�!'J6�<������/��R�

� ����!(��2����-'���Q�R��F!��(���/����!�(!��!-���'3��/���/������
� � �!-���:���6�����3��������!(���'�1:/�<�������6������'�5�!�����!(�/���/�����/���
� ����!(��������(/�'��Q�R��F!���-�'�/�/��3��/����9�5�/�/��5��J����6��(��15!�/:(�����
� � ����!(����6��������15��/����� 5'!��!(����;��/����A�1�������

'����;�����9����'�������!(��5���'����4��4������9��(�'3��5���
� ����!(��;� �����3�5'�<��(���15����(�'��1�/�� ��5!����9���
� � F���5�!5����'���'�1�(/����/���/���'����;�(��!(�'���
� ����!(��''�������>����4��5!����9�5!/�����4����-'���(�'3��/���/������
� � �!-���:���6�����3����
�
Combinació d'accions

F������������(�����'�����/����!(����/���������3��/�-'���(�'���5!���-'����!1-�(���!(���3����!(����(��
�!1-�(���9��3����!(���!(���/�� ��(��(��!(D�(/��3����!(���!15�/�-'���<�������!(��������(���/��(/�
��1�'/:(��1�(/�5������(���!15�!4���9���/��1�(�����

�����!1-�(���9���(�6�(���'����/��:�;!�1����5���'�������!(��5��1�(�(/����(������9�4����-'��
��/��1�(�(/����(��!���4����������!(��4����-'����!(�!1�/�(/������'��4!'����'�������!(��4����-'���5!/�����
��/��1�(�(/��

Coeficients de seguretat

!�;����(/��5�����'�������6���/�/��(����/���(�'3�5��/�/���'��!15'�1�(/�
�	�����	��

�
F�����'3�(:'������'���'�1�(/����/���/���'������'����;�<��(��(��(���1�(��!(�'���<��(��(�����'�����4���
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�!15�������1-�'����'/������������/����1�(��!(�'��<��(���5����'�����4�����1�(��!(������'/��
��(��-'�1�(/�1�D!��<���'����'/�����
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Tipus d'anàlisi
�(:'����'�(��'�
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PROPIETATS TECNOLÒGIQUES DELS MATERIALS
>��������/��A�/�<������'��1�/����'���15��/���(�'��;!�1���9���'�;!�1�69������������(��(��'�F'������
F������5��!(���C�(�<����F��/���'�����

FORMIGONS

Característiques mecàniques
>�������/C(������'�;!�1�69����!15�����9������;���� ���'�������/C(�������'���(�/�/����5�!���/��!�5��/������
�3!-/����5��/�����'������'/�/���3�����6����/��(��1�(/����!15�����9���

�
Valor mínim de la resistència

*$���11j��(�;!�1�6!(���(�1����������*����11j��(�;!�1�6!(����1�/��!�5��/�(��/���
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Docilitat del formigó
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Definició del tipus d'ambient
�
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Ciments recomanats
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Execució
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Màxima relació aigua/ciment i mínim contingut de ciment
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ARMADURES

Dimensions i armadures mínimes en elements de fonamentació
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Recobriments mínims segons resistència característica del formigó (N/mm2)
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1.4.3  Denominació i ús dels morters��
� Q��6!(��(!�1�����	�	�����'3���!�����9����;�-����(/�����1!�/�����H��R�
�
REVESTIMENTS CONTINUS : ENLLUITS

F���/���!(����6!(�
�	�P�����
�!�1����	�	��))%���
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R Resistència a la filtració del revestiment exterior

��� �����/C(����1�/D����'��;�'/����9� N
�
�������g�� N
�
���2��g��
�*� �����/C(�����'/����'��;�'/����9� N
�
�������g�� N
�
���2��g��
�"� �����/C(����1!'/��'/����'��;�'/����9� QN
R�
������g*� QN
R�
���2�g*�

N Resistència a la filtració del revestiment intermedi

��� �����/C(����1�/D����'��;�'/����9� N
�
�������g�� N
�
���2��g��
�*� �����/C(�����'/����'��;�'/����9� N
�
�������g*� N
�
���2��g*�
�
� N
� !�/���1!(!��5��
� QN
R� F!���-�'�/�/�1!�/���1!(!��5��
�-�!���9���6��� g�� �a$�+$�=6�1*�1�($����
� g*� �a$�*$�=6�1*�1�($����
�����/C(�������!15�����9� 
������ "���&�����11*���
� 
���2���� c�,���11*����
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MORTERS DE JUNTES : FAÇANES

F���/���!(����6!(�
�	�P����
�!�1����	�	��))%�*�
!�/���������1����F�'�/��
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C Composició fulla principal
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J Resistència a la filtració de las juntes entre peces de la fulla principal
Y�� �����/C(����1�/D�������g�� ��� �&���
Y*� �����/C(�����'/�����������g*� ��� �&���
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REVESTIMENTS DISCONTINUS: ADHESIUS
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1.4.4 Euroclases, classificació materials davant del foc
� Reial decret 312/2005 de 18 de març 

Classificació de productes i elements de construcció en la seva reacció enfront del foc 
�

	'��5�!���/�������!(�/�����9��/�(���(��(��'�����1����/6��h
	i�'��������/��A�/�<�������'����;�����9�
�(;�!(/���'�;!����6!(���<���/��(!�1����3��!����1-��'��<���������6L�(/��Q� /���/�RK�

Classificació per la reacció al foc dels materials

combustibilitat
Parets i
sostres Sòls aïllament 

canonades

�!�
7����1: �1� A1 A1FL A1L
7����1�(!�� A2- A2 FL- A2 L-

���

!'/�'�1�/���� B- B FL- B L-
>�1�/���� C- C FL- C L-
�/D�(�� D- D FL- D L-
�'/�� E E FL E L


!15!�/�1�(/��(��/��1�(�/� F F FL F L

Opacitat del fum

���(/�/�/���4�'!��/�/��3�1����9�
��� �� s1
�/D�(�� s2
�'/�� s3

Caiguda de gotes o partícules inflamades

��(������6�����(m�
�,$$���6� d0
����$���6� d1
a��$���6� d2

>����'����������!1-��/�-�'�/�/�!1-��D�����?�(�����!15'�/�������1-�'����3!5���/�/������6�������6!/���

Cobertes, classificació per la seva resistència al foc exterior

Cobertes i Recobriments de cobertes davant de foc exterior
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�1-��!15'�1�(/��3�����6�O�NNH�Q/�R� BROOF (t1)
��(����!15'�1�(/��3�����6�O�NNH�Q/�R� FROOF (t1)

Propietats de resistència al foc dels elements constructius


!-��/��������!-��1�(/������!-��/�����4�(/����;!��� /���!�

�5���/�/�5!�/�(/�������������Q�����/�(��R� R
�(/�6��/�/� ������������Q�(/�6��/@R� E
�b''�1�(/�����������������������Q�(��'�/�!(R� I
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��15��<����!15'�� ��1-�'����5���/�/� R (t)
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1.4.5 Residus

� ����'������/��$��*$$%��
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�
� �����/�*$���))+��������/�,��*$$���
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1.5 Aspectes econòmics i documentació 

1.5.01 Terminis d’execució de les obres i Garantia.
>���!-����/�(���(��(��������9����3 mesos (12 setmanes)��� ��5/��5'�(�;�����9�D��/�;�������

1.5.02 Fórmules de revisió de preus 
�!��� ��!(��������!(4�(��(/�' ����4���9����5 ������!(�/��' �/��1��� 3� �����9����'���!-�����	�����!1�(��<���'���
;9�1�'������5'������(��'������3� ��/�����4���9����5�������6��(�'�����'�<������<���;�6�����(��'������/�",�$��)&$����
��/���)��������1-�������)&$��
�
Las revisiones de precio se realizarán mediante la siguiente fórmula polinómica.
Kt=0,32Ht/Ho+0,15Et/Eo+0,13St/So+0,07Ct/Co+0,12Alt/Alo+0,07Lt/Lo+0,14
La simbología es la siguiente:
Kt = coeficiente teórico de revisión por el momento de la ejecución t.
Ho = Indice del coste de la mano de obra en la fecha de la licitación.
HT= Coste de la mano de obra en el momento de la ejecución t.
Eo = Indice del coste de la energía en el momento de la licitación.
Et = Coste de la energía en el momento de la ejecución.
Co = Indice del coste del cemento en el momento de la licitación.
Ct = Coste del cemento en el momento de la ejecución.
So = Indice del coste de materiales siderúrgicos en el momento de la licitación.
St = Coste de materiales siderúrgicos en el momento de la ejecución.
Lo = Indice del coste de los ligantes bituminosos en el momento de la licitación.
Lt = Coste de los ligantes bituminosos en el momento de la ejecución.
Alo = Indice del coste del aluminio en el momento de la licitación.
Alt = Coste del aluminio en el momento de la ejecución.
�
1.5.03 Manifestació expressa i justificada de que el Projecte compren una obra complerta.
>��1 �1J���� ����''� �(��! -��� �!15'�/��� (�� '� ��(/�/��  �6�/� �(�' 3��/��'��� %�� �'��7
	��5 ����( �!�5!����/! /��� '��
�'�1�(/�� (����������5 �����' ��5 ��;��/��� ��'�/B���9�� ��' �� 1�/�� �� ��5 ����! 15��(����� (�: 1-�/�/ ����/!���'�
5��;��/�1�(/���'�1�/�/��3��!����1-�'����(�/�����!(����'�5�!1!/!����
�
1.5.04 Proposta de classificació del Contractista.
F���� �' ��� ��'�/B���9� ���' ���! -����� 3�<���/� F�!D��/����� ��� !(;!�1�/�/�� 1-�' 3��/��'��) %� ���'� �4 �6�(/� >'���� ��

!(/���/������' 3	�/�/���� 1-�' 3N�������'��(��/����� 3	�!(!1�����P ���(������*+�� 3�-��'�����))���� '�
!(/���/��/��
��D�����/����?�����<�������(�'J���(��'����6L�(/��6��5�K�
�
7��5�7����-6��5�,����/�6!������

�!����5!(�(/���' 3��/��'��*%)���'�4�6�(/���6'�1�(/����
!(/���/���9�Q��7�
�R��5�!4�/�5��������/�"+�$��)&������
*�����(!4�1-����Q��N�	����*&�� �*)��� �����1-�������)&�R���N��������*%����1��8�����),%�Q ��N�	�����"$����
1��8����&��3�-��'R��1!��;������5���N��������*%����D�(@�����))��Q��N�	��%&����*+����D�'�!'R��
�
	(�'����(�!(��/�15!��'���G�15�������/!/���'����15������<����(�;!�1�(�5��/�?�(��G������/���'����4���!'4C(������
5���/�'������/��1�(���'���G���1�'��:�'G������/����5����������(�����'�����4����(/�6��(/���
�
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1.5.05 Relació de documents del projecte
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02. AMIDAMENTS  



PROJECTE D´URBANITZACIÓ CARRIL BICI. GOLMÉS. LLEIDA.
Arquitecte: XAVIER BRUFAU I NIUBÓ. BRUFAU I ASSOCIATS S.C.P.
Promotor: AJUNTAMENT DE GOLMÉS
Data: DESEMBRE 2020 RV�

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 URBANITZACIÓ CARRIL BICI BIA 2240 RV2
Capítulo 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Subcapítulo 01  ENDERROCS

1 F2160100 m Desmuntatge de tanques metàl.liques i baranes, inclòs demolició de fonaments amb mitjans mecànics o
manuals, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 F2190700 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
3 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

3 F2190710 m2 Fresat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància,
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del
residu. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,200 192,000 422,400 C#*D#*E#*F#
2 2,200 8,000 17,600 C#*D#*E#*F#
3 2,200 109,000 239,800 C#*D#*E#*F#
4 2,200 47,000 103,400 C#*D#*E#*F#
5 2,200 50,000 110,000 C#*D#*E#*F#
6 2,200 103,000 226,600 C#*D#*E#*F#
7 2,200 109,000 239,800 C#*D#*E#*F#
8 2,200 35,000 77,000 C#*D#*E#*F#
9 2,200 39,000 85,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.522,400

4 F21G0030 u Desmuntatge de pals de fusta existents. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 F21H0100 u Eliminació de punt de llum existent, inclou fonamentació, desconnexió de la xarxa. Càrrega, condicionament de
la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 F2190040 m Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó
amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs.
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ CARRIL BICI. GOLMÉS. LLEIDA.
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
3 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

Obra 01 URBANITZACIÓ CARRIL BICI BIA 2240 RV2
Capítulo 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Subcapítulo 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 F2210010 m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 2,200 11,000 C#*D#*E#*F#
2 72,000 2,200 158,400 C#*D#*E#*F#
3 174,000 2,200 382,800 C#*D#*E#*F#
4 109,000 2,200 239,800 C#*D#*E#*F#
5 182,000 2,200 400,400 C#*D#*E#*F#
6 16,000 2,200 35,200 C#*D#*E#*F#
7 58,000 2,200 127,600 C#*D#*E#*F#
8 181,000 2,200 398,200 C#*D#*E#*F#
9 8,000 2,200 17,600 C#*D#*E#*F#

10 58,000 2,200 127,600 C#*D#*E#*F#
11 62,000 2,200 136,400 C#*D#*E#*F#
12 44,000 2,200 96,800 C#*D#*E#*F#
13 64,000 2,200 140,800 C#*D#*E#*F#
14 84,000 2,200 184,800 C#*D#*E#*F#
15 55,000 2,200 121,000 C#*D#*E#*F#
16 28,000 2,200 61,600 C#*D#*E#*F#
17 39,000 2,200 85,800 C#*D#*E#*F#
18 88,000 2,200 193,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.919,400

2 F2260251 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a
determinar per la Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat incloent treballs de perfilar el nous nivells.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,100 0,100 5,000 2,200 1,210 C#*D#*E#*F#
2 1,100 0,200 72,000 2,200 34,848 C#*D#*E#*F#
3 1,100 0,400 174,000 2,200 168,432 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ CARRIL BICI. GOLMÉS. LLEIDA.
Arquitecte: XAVIER BRUFAU I NIUBÓ. BRUFAU I ASSOCIATS S.C.P.
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

4 1,100 0,600 109,000 2,200 158,268 C#*D#*E#*F#
5 1,100 0,400 182,000 2,200 176,176 C#*D#*E#*F#
6 1,100 0,000 16,000 2,200 0,000 C#*D#*E#*F#
7 1,100 0,600 58,000 2,200 84,216 C#*D#*E#*F#
8 1,100 1,500 181,000 3,000 895,950 C#*D#*E#*F#
9 1,100 1,200 8,000 3,000 31,680 C#*D#*E#*F#

10 1,100 1,200 58,000 3,000 229,680 C#*D#*E#*F#
11 1,100 0,400 62,000 2,200 60,016 C#*D#*E#*F#
12 1,100 0,400 44,000 2,200 42,592 C#*D#*E#*F#
13 1,100 1,700 64,000 3,000 359,040 C#*D#*E#*F#
14 1,100 0,500 84,000 2,200 101,640 C#*D#*E#*F#
15 1,100 0,200 55,000 2,200 26,620 C#*D#*E#*F#
16 1,100 0,400 28,000 2,200 27,104 C#*D#*E#*F#
17 1,100 0,800 39,000 3,000 102,960 C#*D#*E#*F#
18 1,100 0,400 88,000 2,200 85,184 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.585,616

3 F2210110 m3 Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a la zona d'aplec pròpia dins de l'obra o
acumulació en contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat, segons
Direcció d'Obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,400 5,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#
2 0,400 174,000 2,200 153,120 C#*D#*E#*F#
3 0,400 109,000 2,200 95,920 C#*D#*E#*F#
4 0,400 16,000 2,200 14,080 C#*D#*E#*F#
5 0,400 58,000 2,200 51,040 C#*D#*E#*F#
6 0,400 181,000 2,200 159,280 C#*D#*E#*F#
7 0,400 58,000 2,200 51,040 C#*D#*E#*F#
8 0,400 62,000 2,200 54,560 C#*D#*E#*F#
9 0,400 64,000 2,200 56,320 C#*D#*E#*F#

10 0,400 84,000 2,200 73,920 C#*D#*E#*F#
11 0,400 28,000 2,200 24,640 C#*D#*E#*F#
12 0,400 39,000 2,200 34,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 772,640

Obra 01 URBANITZACIÓ CARRIL BICI BIA 2240 RV2
Capítulo 02  PAVIMENTACIÓ
Subcapítulo 01  SUBBASES I PAVIMENTS

1 F9H10020 t Aglomerat asfàltic rodadura tipus D/S-12 granític, inclou subministrament, col.locació, regs de betum asfàltic,
estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat, incloent treballs de entrega entre paviments existents
amb tall del existent.

����



PROJECTE D´URBANITZACIÓ CARRIL BICI. GOLMÉS. LLEIDA.
Arquitecte: XAVIER BRUFAU I NIUBÓ. BRUFAU I ASSOCIATS S.C.P.
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,420 2,400 1.980,000 0,080 919,987 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 919,987

2 F9360010 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat
reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Riera 2,200 12,000 26,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,400

3 F9F50010 m2 Paviment de plaques de formigó de 60x40x8 de gruix, sobre llit de morter de ciment, inclòs subministrament,
col.locació, reblert de junt amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F9210010 m3 Sub-base granular tot-u natural compactada. Inclòs refí i compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,400 5,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#
2 0,400 72,000 2,200 63,360 C#*D#*E#*F#
3 0,400 174,000 2,200 153,120 C#*D#*E#*F#
4 0,400 109,000 2,200 95,920 C#*D#*E#*F#
5 0,400 182,000 2,200 160,160 C#*D#*E#*F#
6 0,400 16,000 2,200 14,080 C#*D#*E#*F#
7 0,400 58,000 2,200 51,040 C#*D#*E#*F#
8 0,400 181,000 2,200 159,280 C#*D#*E#*F#
9 0,400 8,000 2,200 7,040 C#*D#*E#*F#

10 0,400 58,000 2,200 51,040 C#*D#*E#*F#
11 0,400 62,000 2,200 54,560 C#*D#*E#*F#
12 0,400 44,000 2,200 38,720 C#*D#*E#*F#
13 0,400 64,000 2,200 56,320 C#*D#*E#*F#
14 0,400 84,000 2,200 73,920 C#*D#*E#*F#
15 0,400 55,000 2,200 48,400 C#*D#*E#*F#
16 0,400 28,000 2,200 24,640 C#*D#*E#*F#
17 0,400 39,000 2,200 34,320 C#*D#*E#*F#
18 0,400 88,000 2,200 77,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.167,760

5 F9J10001 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,400 1.980,000 4.752,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 4.752,000

6 F9J10002 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-0, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,400 1.980,000 4.752,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.752,000

Obra 01 URBANITZACIÓ CARRIL BICI BIA 2240 RV2
Capítulo 02  PAVIMENTACIÓ
Subcapítulo 02  VORADES, RIGOLES I CUNETES

1 F9F10220 m Llamborda prefabricada de formigó de 20x10x8 cm formant tires de 20 cm d'amplària, inclou subministrament,
transport, col.locació segons plànols, i rejuntat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 URBANITZACIÓ CARRIL BICI BIA 2240 RV2
Capítulo 02  PAVIMENTACIÓ
Subcapítulo 03  ESCOCELLS, GUALS I ALTRES

1 F9910030 u Formació d'escossell quadrat d'1,20x1,20 m amb peça prefabricada de formigó especial de 120x20x8 cm tipus
fiol, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F9910200 m Escossell metàl.lic d'acer galvanitzat, format per pletina de 20 cm d´alçària i 8 mm de gruix amb potes
d´ancoratge cada 0,50 m com a màxim, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9850220 m Gual per a vehicles, inclou subministrament, col.locació, peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 JM005555 u Peces de senyalització de cautxu anclades al paviment per separador de carril bici, demides aproximades
100x20x15 cm

AMIDAMENT DIRECTE 495,000

Obra 01 URBANITZACIÓ CARRIL BICI BIA 2240 RV2
Capítulo 03  XARXA CLAVEGUERAM
Subcapítulo 01  MOVIMENTS DE TERRES PLUVIALS

1 F2270100 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 Claveguera D600 1,500 4,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció
de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Claveguera D600 2,000 1,500 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Claveguera D600 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs
exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o
manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Claveguera D600 2,000 1,500 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 F2410010 m3 Transport dins l'obra de terres provinents dels desmunts. Inclou la càrrega, transport i compactació segons
criteris de la direcció d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Claveguera D600 1,500 4,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Claveguera D600 2,000 1,500 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 URBANITZACIÓ CARRIL BICI BIA 2240 RV2
Capítulo 03  XARXA CLAVEGUERAM
Subcapítulo 02  CLAVEGUERAM PLUVIALS

1 FD7Z0110 u Connexió a embornal o pou existent, inclou demolició de paviment de vorera existent, excavació manual,
rebliment i reposició de base de formigó i paviment existent. Tot inclòs completament acabat.
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FD780030 m Tub de formigó armat D 600 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20
assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous,
subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Claveguera D600 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FD780040 m Tub de formigó armat D 800 mm (interior), classe III, d'acord amb ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20
assentat i recobert de sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a pous,
subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 URBANITZACIÓ CARRIL BICI BIA 2240 RV2
Capítulo 03  XARXA CLAVEGUERAM
Subcapítulo 03  DRENATGES PLUVIALS

1 FD5J0030 u Formació d'embornal sifònic de maó massís o formigó HM-20, completament acabat, segons plànols, inclou
marc, massisat amb formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm H=100 mm classe C-250. Tot inclòs
completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FD5K0100 m Interceptor amb reixa prefabricat, completament acabat, inclou excavació, reblert de terres i reixa de fosa
segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 URBANITZACIÓ CARRIL BICI BIA 2240 RV2
Capítulo 04  XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
Subcapítulo 01  MOVIMENTS DE TERRES

1 F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió enllumenat carril bici 0,400 0,400 1.980,000 316,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 316,800

2 F2270100 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció
de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs
exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o
manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió enllumenat carril bici 0,400 0,400 1.980,000 316,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 316,800

5 F2410010 m3 Transport dins l'obra de terres provinents dels desmunts. Inclou la càrrega, transport i compactació segons
criteris de la direcció d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió enllumenat carril bici 0,400 0,400 1.980,000 316,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 316,800

Obra 01 URBANITZACIÓ CARRIL BICI BIA 2240 RV2
Capítulo 04  XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
Subcapítulo 02  ENLLUMENAT PUBLIC

1 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

AMIDAMENT DIRECTE 1.980,000

2 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic
per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 1.600,000

4 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110 mm,
i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 8,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

5 FDGZ0010 m Protecció de canalització d'enllumenat públic existent amb dau de formigó, inclou neteja i/o demolició de la
protecció existent, tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 130,000

6 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament
i col.locació. Tot inclòs.
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 1,500 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou subministrament i col.locació,
completament acabat, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 URBANITZACIÓ CARRIL BICI BIA 2240 RV2
Capítulo 05  XARXA DE GAS
Subcapítulo 01  MOVIMENTS DE TERRES

1 F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca), càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsevol distància, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conducte - calçada gas 5,000 0,800 0,800 1,500 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

2 F2270100 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció
de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conducte - calçada 5,000 0,800 0,800 1,500 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

4 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs
exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o
manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 F2410010 m3 Transport dins l'obra de terres provinents dels desmunts. Inclou la càrrega, transport i compactació segons
criteris de la direcció d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conducte - calçada 5,000 0,800 0,800 1,500 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

Obra 01 URBANITZACIÓ CARRIL BICI BIA 2240 RV2
Capítulo 05  XARXA DE GAS
Subcapítulo 02  INSTAL·LACIÓNS GAS
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

1 FDG10001 m Canalització per a conduccions de gas. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (sota vorera)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conducte - calçada 5,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

2 FDG50610 m Canalització per a conduccions de gas, amb tub de protecció. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(sota calçada)

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conducte - calçada 5,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

Obra 01 URBANITZACIÓ CARRIL BICI BIA 2240 RV2
Capítulo 06  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Subcapítulo 01  SENYALITZACIÓ

1 FBA10020 m Pintat sobre paviment de línia contínua de 15 cm amb pintura reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre
amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carril bici 2,000 1.800,000 3.600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.600,000

2 FBA10110 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm amb pintura reflectant acrílica blanca i microesferes de
vidre amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carril bici 1.800,000 1.800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.800,000

3 FBA30010 m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre,
inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rampes. Triangles. 10,000 1,500 7,000 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

4 FBA30020 m2 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura reflectant acrílica blanca i miicroesferes de vidre, inclou
premarcatge, segons plànlos. Tot inclòs.
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas vianants 4,000 7,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

5 FBB10110 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m. Inclou subministrament i col.locació. Completament acabat,
segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

6 FBB10210 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, octogonal de 0,60 m. Inclou subministrament i col.locació. Completament
acabat, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 FBB10010 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,70 m. Inclou subministrament i col.locació. Completament
acabat, segons plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

8 FBBZ0020 u Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150 per a senyalització vertical de 4 m, inclosa obra. Inclou
subministrament i col.locació. Completament acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal triangular 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Senyal circular 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Senyal octogonal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

Obra 01 URBANITZACIÓ CARRIL BICI BIA 2240 RV2
Capítulo 06  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Subcapítulo 02  ABALISAMENT

1 FQ420020 u Pilona tipus 'Barcelona 92 c-43 de fabregas' o equivalent, inclou demolició del paviment existent, excavació,
subministrament i col.locació amb dau de formigó. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 FQ420025 u Pilona tipus 'Barcelona 92 c-43-extraible de fabregas' o equivalent, inclou demolició del paviment existent,
excavació, subministrament i col.locació amb dau de formigó. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FQAZ0120 m Tanca de fusta tractada a l'autoclau igual a l'existent en el municipi, perimetral a la zona de joc, formada per
suports de pals de tanca de 120x9x9 cm, tanca, i part proporcional d'1 porta de 100x80 cm cada 20 m, inclou
excavació, ancoratge del suports dins de dau de formigó HM-20, cargols i sistema de tancament de les portes,
subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 FB2A0010 m Barrera de seguretat (bionda) totalment acabada, inclosa obra, amb esmorteidors, i p.p. de peces especials.
Inclou subministrament i col.locació. Tot inclòs, segons plànols de detall.
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 URBANITZACIÓ CARRIL BICI BIA 2240 RV2
Capítulo 07  EQUIPAMENT I MOBILIARI URBÀ
Subcapítulo 02  MOBILIARI URBÀ

1 FQ110010 u Cadira tipus 'neoromántico de santa & cole' o equivalent, de 0,55 m de longitud, formada per estructura de fosa
d'alumini de secció buida, respatller i seient ergonòmics mitjançant lames de fusta de bolondo massissa
tractada i cargols d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrossiu, inclou subministrament, col.locació,
excavació, formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de formigó amb fixacions mecàniques. Tot inclòs
completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 FQ310040 u Font tipus 'Vendome de fabregas' o equivalent, inclou subministrament i col.locació amb ancoratge, formació
d'arqueta de recollida d'aigües de forma coincident amb la reixa formada per base de formigó HM-20 i parets
d'obra de fàbrica amb arrebossat i lliscat interior i fixació del bastiment, canonada de polietilè d'us alimentari per
al subministrament d'aigua amb arqueta i clau de pas, tub de PVC per al desguàs fins a l'embornal més proper
amb bunera. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FQ210010 u Paperera tipus ' Barcelona' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m d'alçada, formada per planxa metàl·lica
perforada, amb dos peus, abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o equivalent, inclou subministrament, col.locació, excavació i
ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 URBANITZACIÓ CARRIL BICI BIA 2240 RV2
Capítulo 08  SEGURETAT I SALUT
Subcapítulo 01  SEGURETAT I SALUT

1 H1500010 u Conjunt d'elements de protecció col.lectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i qualsevol
tipus d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de serveis existents, durant el termini de l'obra.
Inclòs reposició.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 H1400010 u Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions, amb reposició de totes
aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament, independentment de la durada de l'obra,
sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. Tots els elements compliran les normes tècniques
vigents.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 HQU10010 u Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene, degudament acabats amb els
elements esencials per al seu bon funcionament, així com les diferents connexions a les xarxes de serveis
necessàries amb les seves proteccions i les revisions necessàries durant el termini de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQUA0010 u Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com l'assessorament en
seguretat i salut, i d'un servei mèdic d'empresa.
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 H16F0010 u Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps d'execució de l'obra i la constitució del comitè de
seguretat i salut si s'escau.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 H6AA0020 m Tanca metàl.lica simple torsió inclòs suports i peça de formigó d'assentament. Inclòs reposició dels trams
malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 HBC10030 m Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou suports, col.locació i desmuntatge. S'inclouran
els treballs de senyalització temporal y personal de control per la seguretat del trànsit.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accès carrers 4,000 2,000 10,000 80,000 C#*D#*E#*F#
2 Límit escoles 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

Obra 01 URBANITZACIÓ CARRIL BICI BIA 2240 RV2
Capítulo 09  MEDI AMBIENT
Subcapítulo 01  INSTAL·LACIONS/MESURES GESTIÓ AMBIENTAL EN OBRES

1 F2RZA001 u Punt Net Residus Especials i no especials i sense tractament de valorització estipulat i que requereixen
seguiment per part de l'òrgan administratiu competent. Amb llosa de formigó d'1 x 4 m (ample x llargada),
subministrament i col·locació de bidons plàstics de 200 l amb tapa, senyalització del punt net amb plafó
rectangular (fusta o metàl·lic) i suport (fusta o metàl·lic). Tot inclòs i completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 F2RZA002 u Punt Net de Residus No Perillosos, per als residus inerts i residus no especials amb tractament de valorització
estipulat. Inclou senyalització (plafó rectangular de fusta o metall i suport de fusta o metall) i el subministrament i
col·locació dels contenidors de 500 l (de fusta revestits amb llàmina plàstica, metàl·lics o plàstics) i la
retolació/senyalització de cada contenidor. Tot inclòs i completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F2RZA005 u Retirada de les instal·lacions per a la gestió ambiental de les obres. Demolició lloses de formigó (10 + 4 m2) i
descompactació i subsolat del sòl. Retirada de tots els residus i gestió dels mateixos segons normativa vigent.
Tot inclòs i completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 URBANITZACIÓ CARRIL BICI BIA 2240 RV2
Capítulo 09  MEDI AMBIENT
Subcapítulo 03  GESTIÓ DE RESIDUS GENERATS DURANT L'OBRA

1 F2RA1001 m3 Separació en obra de restes de plàstic, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i
deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km,
canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 F2RA1004 m3 Separació en obra de restes de fusta, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i
deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km,
canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 F2RA1007 m3 Separació en obra de restes de runa, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i
deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km,
canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 F2RA1013 m3 Separació en obra de restes de paper i cartró, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i
deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km,
canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 F2RA1016 m3 Separació en obra de restes vegetals (fracció orgànica) provinent del desbrossament o manteniment, disposició,
manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada del
residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

6 F2RA1019 m3 Separació en obra de residus especials, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i
deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km,
canons i despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 URBANITZACIÓ CARRIL BICI BIA 2240 RV2
Capítulo 09  MEDI AMBIENT
Subcapítulo 04  GESTIÓ DE RESIDUS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ

1 F2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau per a la deposició controlada dels residus inerts, Clase I (terres o runes de pes específic superior a
1.100 kg/m3) procedents d'excavació. Inclou tota la documentació acreditativa del procès de deposició del
residu. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fresat paviment asfàltic 0,050 2,400 192,000 23,040 C#*D#*E#*F#
2 0,050 2,400 8,000 0,960 C#*D#*E#*F#
3 0,050 2,400 109,000 13,080 C#*D#*E#*F#
4 0,050 2,400 47,000 5,640 C#*D#*E#*F#
5 0,050 2,400 50,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 0,050 2,400 103,000 12,360 C#*D#*E#*F#
7 0,050 2,400 109,000 13,080 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

8 0,050 2,400 35,000 4,200 C#*D#*E#*F#
9 0,050 2,400 39,000 4,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,040

Obra 01 URBANITZACIÓ CARRIL BICI BIA 2240 RV2
Capítulo 10  VARIS
Subcapítulo 01  ACTUACIONS COMPLEMENTARIES

1 JM000001 U Imprevistos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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03. QUADRE DE PREUS NÚMERO 1.  
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Partidas sin descomposicón   con gastos indirectos incluidos
Fecha: 17/12/20 Pág.: 1

F9J10001P-34 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2 0,63 €

(CERO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS)

F9J10002P-35 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-0, amb dotació 1 kg/m2 0,34 €

(CERO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS)

JM000001P-72 U Imprevistos 3.800,00 €

(TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS)

JM005555P-73 u Peces de senyalització de cautxu anclades al paviment per separador de carril bici, demides
aproximades 100x20x15 cm

48,00 €

(CUARENTA Y OCHO EUROS)
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04. QUADRE DE PREUS NUMERO 2.  
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

m2F9J10001 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2P- 34  €0,63

Sense descomposició 0,63 €

m2F9J10002 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-0, amb dotació 1
kg/m2

P- 35  €0,34

Sense descomposició 0,34 €

UJM000001 ImprevistosP- 72  €3.800,00

Sense descomposició 3.800,00 €

uJM005555 Peces de senyalització de cautxu anclades al paviment per separador de
carril bici, demides aproximades 100x20x15 cm

P- 73  €48,00

Sense descomposició 48,00 €
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05. GRÀFIC % PRESSUPOST PER CAPÍTOLS.  
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Projecte :  Projecte de carril bici de connexió entre Golmés i Mollerussa. 
Emplaçament :  Cami de Golmés a Mollerussa s/n. Pla d’Urgell. Lleida.
Promotor :  Ajuntament de Golmés. 
Arquitecte :  Brufau i Associats S.C.P. Xavier Brufau i Niubó
Data : Desembre de 2020 RV-� 
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06. JUSTIFICACIÓ DE PREUS  



PROJECTE D´URBANITZACIÓ CARRIL BICI. GOLMÉS. LLEIDA.
Arquitecte: XAVIER BRUFAU I NIUBÓ. BRUFAU I ASSOCIATS S.C.P.
Promotor: AJUNTAMENT DE GOLMÉS
Data: DESEMBRE 2020 RV�

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €22,72h Oficial 1a electricistaA012H000

 €22,72h Oficial 1a muntadorA012M000

 €19,50h Ajudant electricistaA013H000

 €19,53h Ajudant muntadorA013M000

 €18,39h ManobreA0140000

 €17,52h Peón especialistaA0150000



PROJECTE D´URBANITZACIÓ CARRIL BICI. GOLMÉS. LLEIDA.
Arquitecte: XAVIER BRUFAU I NIUBÓ. BRUFAU I ASSOCIATS S.C.P.
Promotor: AJUNTAMENT DE GOLMÉS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,28h Compresor con dos martillos neumáticosC1101200

 €67,07h Retroexcavadora con martillo rompedorC1105A00

 €89,40h Fresadora de pavimentC110U080

 €54,50h Pala cargadora mediana sobre neumáticos, de 117 kWC1311120

 €42,27h Retroexcavadora petitaC1315010

 €58,74h Retroexcavadora medianaC1315020

 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €11,82h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133A030

 €8,35h Picó vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €32,30h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €37,36h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €42,60h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €46,00h Camió gruaC1503000

 €38,97h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €55,52h Grua autopropulsada de 20 tC150G900

 €27,42h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,73h Formigonera de 165 lC1705600

 €75,97h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00

 €52,30h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €58,20h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €39,77h Escombradora autopropulsadaC170E000

 €10,15h Màquina tallajuntsC170H000

 €37,89h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0

 €28,49h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualC1B02B00

 €5,22h Remolinador mecànicC2003000

 €4,81h Regle vibratoriC2005000

 €7,59h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €36,54h Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW de potència,
amb equip subsolador amb 3 braços i d'una amplària de
treball de 1,51 a 1,99 m

CR221232
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €27,04h Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW de potència,
amb equip de llaurada i una amplària de treball 0,6 a 1,19 m

CR241111



PROJECTE D´URBANITZACIÓ CARRIL BICI. GOLMÉS. LLEIDA.
Arquitecte: XAVIER BRUFAU I NIUBÓ. BRUFAU I ASSOCIATS S.C.P.
Promotor: AJUNTAMENT DE GOLMÉS
Data: DESEMBRE 2020 RV�

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,05m3 AiguaB0111000

 €17,50t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmB0311500

 €19,68t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €16,36m3 Sauló sense garbellarB0321000

 €12,28m3 Tot-u naturalB0371U10

 €3,00m3 Terra adequada procedent de préstec, inclòs excavació,
cànon per extracció i transport a l'obra

B03DU210

 €4,69m3 Terra seleccionada procedent de préstec, inclòs excavació,
cànon per extracció i transport a l'obra

B03DU220

 €101,65t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,09kg Calç aèria CL 90B0532310

 €0,47kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECIB0552B00

 €64,04m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €81,45m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E

B064E26B

 €39,82t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710250

 €2,90kg Producte filmògen per a formigóB08A1020

 €1,15kg Clau acerB0A31000

 €0,45m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €210,69m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €8,15cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0

 €0,25u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €190,65u Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat
adequada a les prestacions, amb reposició de totes aquelles
peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament,
independentment de la durada de l'obra, sent reforçades
quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. Tots els
elements compliran les normes tècniques vigents

B1400010

 €133,79u Conjunt d'elements de protecció col.lectiva en els recorreguts
dels vehicles per senyalitzar rases i qualsevol tipus
d'obstacle del terreny, així com la protecció de les xarxes de
serveis existents, durant el termini de l'obra. Inclòs reposició

B1500010

 €648,86u Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el
temps d'execució de l'obra i la constitució del comitè de
seguretat i salut si s'escau

B16F0010
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €163,00u Bidons plàstics de 200 l de capacitat mínima, incloent la tapa
per al seu tancament i l'etiquetatge plàstic (o paper protegit
amb plàstic) del bidó per a fer constar les característiques del
residu i la data d'inici d'emagatzematge. 

B2R58001

 €509,00u Contenidors plàstics, metàl·lics o de fusta revestits amb
plàstic, de 500 l de capacitat mínima. S'inclou la senyalització
plàstica de cada un d'ells.

B2R58002

 €3,66t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase I (terres o runes
de pes específic inferior a 750 kg/m3)

B2RA0100

 €5,48t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts, Clase I (terres o runes
de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

B2RA0101

 €15,00m3 Separació en obra de restes de plàstic, disposició,
manteniment i senyalització del contenidor, transport i
deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons
i despeses per a la deposició controlada de residu procedent
de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés
de deposició del residu. Tot inclòs.

B2RA1001

 €16,67m3 Separació en obra de restes de fusta, disposició,
manteniment i senyalització del contenidor, transport i
deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons
i despeses per a la deposició controlada de residu procedent
de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés
de deposició del residu. Tot inclòs.

B2RA1004

 €36,00m3 Separació en obra de restes de runa, disposició,
manteniment i senyalització del contenidor, transport i
deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons
i despeses per a la deposició controlada de residu procedent
de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés
de deposició del residu. Tot inclòs.

B2RA1007

 €12,98m3 Separació en obra de restes de paper i cartró, disposició,
manteniment i senyalització del contenidor, transport i
deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons
i despeses per a la deposició controlada de residu procedent
de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés
de deposició del residu. Tot inclòs.

B2RA1013

 €20,00m3 Separació en obra de restes vegetals (fracció orgànica)
provinent del desbrossament o manteniment, disposició,
manteniment i senyalització del contenidor, transport i
deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons
i despeses per a la deposició controlada del residu procedent
de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés
de deposició del residu. Tot inclòs.

B2RA1016
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €53,35m3 Separació en obra de residus especials, disposició,
manteniment i senyalització del contenidor, transport i
deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a una distància menor de 25 Km, canons
i despeses per a la deposició controlada de residu procedent
de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés
de deposició del residu. Tot inclòs.

B2RA1019

 €1,65m Amortització de tanca metàl.lica d'obra, simple torsió inclòs
suports i peça de formigó d'assentament

B6AA0020

 €1,76kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

B8ZBU100

 €18,53m Vorada de xapa galvanitzada de 8 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl.lics d'ancoratge soldats a la
xapa

B96A0020

 €19,01m Gual per a vehicles, amb part proporcional de peces centrals
i peces especials cantoneres, amb peces prefabricades,
segons plànols de detall

B9850220

 €7,29u Peça prefabricada de formigó especial per a formació
d'escocell, de 120x20x8 cm tipus fiol

B9910030

 €12,02m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8
cm de gruix

B9F10020

 €9,76m2 Peça de formigó de 60x40x8 cm de gruixB9F50010

 €36,00t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

B9H10010

 €1,30m Amortització de tanca de plàstic de contenció de vianants d'1
m d'alçària, inclou suports

BBC10030

 €47,05u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat, amb part proporcional d'elements de fixació

BBM111U2

 €46,84u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat, amb part proporcional d'elements de
fixació

BBM126U2

 €70,19u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat, amb part proporcional d'elements de
fixació

BBM136U2

 €17,18m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO

BBM2AA00

 €125,62m2 Plafó rectangular normal (amb lames) d'acer galvanitzat,
sense suport, segons plánols, amb part proporcional
d'elements de fixació

BBM30020

 €4,28m Part proporcional d'elements de fixació i terminals de cua de
peix, per a barreres de seguretat

BBMZ0010

 €10,60m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical

BBMZ0020
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,30m Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150, per a barreres
de seguretat

BBMZ1310

 €7,83u Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble
ona, per a barreres de seguretat

BBMZA810

 €53,00m Caixa prefabricada de formigó armat per a interceptorBD5P0100

 €33,20u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x350x27 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de
superfície d'absorció

BD5Z0010

 €91,27u Reixa i marc de fosa dúctil de 400x400x35 mm de reixaBD5Z0200

 €50,52m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica

BD78UU03

 €78,90m Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica

BD78UU04

 €9,39m Tub de PVC rígid, tipus monocapa, norma UNE-EN 1401,
DN 160 mm (D.interior 153,6 mm) amb part proporcional de
peces especials

BD7F0005

 €290,07u Connexió a embornal o pou existent, inclou demolició de
paviment de vorera existent, excavació manual, rebliment i
reposició de base de formigó i paviment existent. Tot
completament acabat

BD7Z0110

 €0,83m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a
protecció de canalitzacions de serveis

BDGZ0010

 €0,11m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplàriaBDGZU010

 €13,55u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124

BDKZH5C0

 €25,59u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124

BDKZH9B0

 €0,32m Tub de polietilè de 25 mm de diàmetre exterior, d'alta
densitat PE-80 i 6 bar de pressió nominal

BFB10005

 €1,88m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

BG22TK10

 €3,24m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

BG22TP10

 €1,29m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,49u Pica de terra per connectar al punt de llum o centre de
maniobra

BGD10015

 €0,13u Part proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus

BGY38000

 €6,60u Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió
1''

BN310040

 €285,24u Cadira tipus 'neoromántico de santa & cole' o equivalent, de
0,55 m de longitud, formada per estructura de fosa d'alumini
de secció buida, respatller i seient ergonòmics mitjançant
lames de fusta de bolondo massissa tractada i cargols
d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrossiu

BQ110010

 €94,32u Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre
400 mm, de planxa d'acer perforada, estructura de suport tub
diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i tacs spit
de fixació a paviment, color a escollir

BQ210010

 €498,59u Font tipus 'Vendome de fabregas' o equivalentBQ310040

 €82,61u Pilona tipus 'Barcelona 92 c-43 de fabregas' o equivalentBQ420020

 €221,49u Pilona tipus 'Barcelona 92 c-43-extraible de fabregas' o
equivalent

BQ420025

 €38,74m Tanca de fusta tractada a l'autoclau igual a l'existent en el
municipi, perimetral a la zona de joc, formada suports de pals
de tanca de 120x9x9 cm, tanca, i part proporcional d'1 porta
de 100x80 cm cada 20 m

BQAZ0120

 €836,17u Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari,
menjador i higiene, degudament acabats amb els elements
esencials per al seu bon funcionament, així com les diferents
connexions a les xarxes de serveis necessàries amb les
seves proteccions i les revisions necessàries durant el
termini de l'obra

BQU10010

 €36,80u Farmaciola amb reposició mensual del material durant el
transcurs de l'obra, així com l'assessorament en seguretat i
salut, i d'un servei mèdic d'empresa

BQUA0020
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €76,61m3 Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporcio en volum 1:6

D070I010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,52000/R 17,520001,000A0150000 =xPeón especialistah

Subtotal... 17,52000 17,52000
Maquinària:

1,21100/R 1,730000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,21100 1,21100
Materials:

0,210001,050000,200B0111000 =xAiguam3
32,0784019,680001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
25,41250101,650000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 57,70090 57,70090

0,175201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,60710

76,60710COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,48m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10

D070I025 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,39600/R 17,520001,050A0150000 =xPeón especialistah

Subtotal... 18,39600 18,39600
Maquinària:

1,25425/R 1,730000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,25425 1,25425
Materials:

0,210001,050000,200B0111000 =xAiguam3
30,1104019,680001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
20,33000101,650000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 86,65040 86,65040

0,183961,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,48461

106,48461COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,63m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI,
amb dotació 1 kg/m2

F9J10001 Rend.: 1,000P- 34

 €0,34m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-0,
amb dotació 1 kg/m2

F9J10002 Rend.: 1,000P- 35

 €3.800,00U ImprevistosJM000001 Rend.: 1,000P- 72

 €48,00u Peces de senyalització de cautxu anclades al paviment per
separador de carril bici, demides aproximades 100x20x15 cm

JM005555 Rend.: 1,000P- 73



Projecte :  Projecte de carril bici de connexió entre Golmés i Mollerussa. 
Emplaçament :  Cami de Golmés a Mollerussa s/n. Pla d’Urgell. Lleida.
Promotor :  Ajuntament de Golmés. 
Arquitecte :  Brufau i Associats S.C.P. Xavier Brufau i Niubó
Data : Desembre de 2020 RV-�
�
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Obra 01 Urbanització CARRIL BICI BIA 2240 RV2

Capítulo 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Subcapítulo 01 ENDERROCS

1 F2160100 m Desmuntatge de tanques metàl.liques i baranes, inclòs demolició de
fonaments amb mitjans mecànics o manuals, tria i acumulació dels
residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs completament acabat. (P - 1)

4,01 10,000 40,10

2 F2190700 m Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot inclòs.
(P - 3)

5,48 80,000 438,40

3 F2190710 m2 Fresat de paviment asfàltic amb mitjans mecànics, tria i acumulació
dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a
qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs. (P - 4)

4,42 1.522,400 6.729,01

4 F21G0030 u Desmuntatge de pals de fusta existents. Tot inclòs. (P - 5) 109,75 1,000 109,75
5 F21H0100 u Eliminació de punt de llum existent, inclou fonamentació, desconnexió

de la xarxa. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons
criteri de la Direcció Facultativa, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat, a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs
completament acabat. (P - 6)

153,00 1,000 153,00

6 F2190040 m Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de
qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o
manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs
o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs. (P - 2)

2,62 80,000 209,60

TOTAL Subcapítulo 01.01.01 7.679,86

Obra 01 Urbanització CARRIL BICI BIA 2240 RV2

Capítulo 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Subcapítulo 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 F2210010 m2 Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre
de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i
despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.
(P - 7)

0,95 2.919,400 2.773,43

2 F2260251 m3 Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a
l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció
d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat incloent treballs de perfilar el nous nivells. (P -
11)

7,28 2.585,616 18.823,28

3 F2210110 m3 Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega, transport a
la zona d'aplec pròpia dins de l'obra o acumulació en contenidors, amb
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat,
segons Direcció d'Obra.
(P - 8)

2,74 772,640 2.117,03

euros
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TOTAL Subcapítulo 01.01.02 23.713,74

Obra 01 Urbanització CARRIL BICI BIA 2240 RV2

Capítulo 02 PAVIMENTACIÓ

Subcapítulo 01 SUBBASES I PAVIMENTS

1 F9H10020 t Aglomerat asfàltic rodadura tipus D/S-12 granític, inclou
subministrament, col.locació, regs de betum asfàltic, estesa i
compactació. Tot inclòs completament acabat, incloent treballs de
entrega entre paviments existents amb tall del existent. (P - 33)

44,89 919,987 41.298,22

2 F9360010 m2 Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de
gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge
manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs
completament acabat. (P - 27)

11,51 26,400 303,86

3 F9F50010 m2 Paviment de plaques de formigó de 60x40x8 de gruix, sobre llit de
morter de ciment, inclòs subministrament, col.locació, reblert de junt
amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat. (P - 32)

27,18 0,000 0,00

4 F9210010 m3 Sub-base granular tot-u natural compactada. Inclòs refí i compactació
de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs. (P - 26)

16,54 1.167,760 19.314,75

5 F9J10001 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació
1 kg/m2 (P - 34)

0,63 4.752,000 2.993,76

6 F9J10002 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-0, amb
dotació 1 kg/m2 (P - 35)

0,34 4.752,000 1.615,68

TOTAL Subcapítulo 01.02.01 65.526,27

Obra 01 Urbanització CARRIL BICI BIA 2240 RV2

Capítulo 02 PAVIMENTACIÓ

Subcapítulo 02 VORADES, RIGOLES I CUNETES

1 F9F10220 m Llamborda prefabricada de formigó de 20x10x8 cm formant tires de 20
cm d'amplària, inclou subministrament, transport, col.locació segons
plànols, i rejuntat amb morter (P - 31)

11,49 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo 01.02.02 0,00

Obra 01 Urbanització CARRIL BICI BIA 2240 RV2

Capítulo 02 PAVIMENTACIÓ

Subcapítulo 03 ESCOCELLS, GUALS I ALTRES

1 F9910030 u Formació d'escossell quadrat d'1,20x1,20 m amb peça prefabricada de
formigó especial de 120x20x8 cm tipus fiol, inclou base de formigó
HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P -
29)

60,85 0,000 0,00

2 F9910200 m Escossell metàl.lic d'acer galvanitzat, format per pletina de 20 cm
d´alçària i 8 mm de gruix amb potes d´ancoratge cada 0,50 m com a
màxim, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot
inclòs completament acabat. (P - 30)

21,19 0,000 0,00

3 F9850220 m Gual per a vehicles, inclou subministrament, col.locació, peces
especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.
(P - 28)

70,71 0,000 0,00

euros
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4 JM005555 u Peces de senyalització de cautxu anclades al paviment per separador
de carril bici, demides aproximades 100x20x15 cm (P - 73)

48,00 495,000 23.760,00

TOTAL Subcapítulo 01.02.03 23.760,00

Obra 01 Urbanització CARRIL BICI BIA 2240 RV2

Capítulo 03 XARXA CLAVEGUERAM

Subcapítulo 01 MOVIMENTS DE TERRES PLUVIALS

1 F2270100 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot
inclòs completament acabat. (P - 12)

1,45 6,000 8,70

2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 14)

31,71 12,000 380,52

3 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 55)

0,33 4,000 1,32

4 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb
terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra,
de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans
mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot
inclòs completament acabat. (P - 13)

7,91 12,000 94,92

5 F2410010 m3 Transport dins l'obra de terres provinents dels desmunts. Inclou la
càrrega, transport i compactació segons criteris de la direcció d'obra
(P - 15)

2,33 6,000 13,98

6 F2220010 m3 Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat. (P - 9)

5,64 12,000 67,68

TOTAL Subcapítulo 01.03.01 567,12

Obra 01 Urbanització CARRIL BICI BIA 2240 RV2

Capítulo 03 XARXA CLAVEGUERAM

Subcapítulo 02 CLAVEGUERAM PLUVIALS

1 FD7Z0110 u Connexió a embornal o pou existent, inclou demolició de paviment de
vorera existent, excavació manual, rebliment i reposició de base de
formigó i paviment existent. Tot inclòs completament acabat. (P - 49)

307,47 1,000 307,47

2 FD780030 m Tub de formigó armat D 600 mm (interior), classe III, d'acord amb
ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de
sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a
pous, subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.
(P - 47)

93,37 4,000 373,48

3 FD780040 m Tub de formigó armat D 800 mm (interior), classe III, d'acord amb
ASTM C-76, amb solera de formigó HM-20 assentat i recobert de
sorra. Inclou p.p. de junts elàstics estancs i p.p. peces de connexió a
pous, subministrament i col.locació. Tot inclòs completament acabat.
(P - 48)

139,48 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo 01.03.02 680,95

Obra 01 Urbanització CARRIL BICI BIA 2240 RV2

Capítulo 03 XARXA CLAVEGUERAM

euros
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Subcapítulo 03 DRENATGES PLUVIALS

1 FD5J0030 u Formació d'embornal sifònic de maó massís o formigó HM-20,
completament acabat, segons plànols, inclou marc, massisat amb
formigó HM-20 i reixa de fosa dúctil de 750x300 mm H=100 mm classe
C-250. Tot inclòs completament acabat. (P - 45)

254,78 0,000 0,00

2 FD5K0100 m Interceptor amb reixa prefabricat, completament acabat, inclou
excavació, reblert de terres i reixa de fosa segons plànols. Tot inclòs
completament acabat. (P - 46)

212,18 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo 01.03.03 0,00

Obra 01 Urbanització CARRIL BICI BIA 2240 RV2

Capítulo 04 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

Subcapítulo 01 MOVIMENTS DE TERRES

1 F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat. (P - 10)

5,54 316,800 1.755,07

2 F2270100 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot
inclòs completament acabat. (P - 12)

1,45 0,000 0,00

3 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 14)

31,71 0,000 0,00

4 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb
terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra,
de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans
mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot
inclòs completament acabat. (P - 13)

7,91 316,800 2.505,89

5 F2410010 m3 Transport dins l'obra de terres provinents dels desmunts. Inclou la
càrrega, transport i compactació segons criteris de la direcció d'obra
(P - 15)

2,33 316,800 738,14

TOTAL Subcapítulo 01.04.01 4.999,10

Obra 01 Urbanització CARRIL BICI BIA 2240 RV2

Capítulo 04 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

Subcapítulo 02 ENLLUMENAT PUBLIC

1 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 55)

0,33 1.980,000 653,40

2 FDK20120 u Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs, segons
plànols. (P - 56)

155,78 20,000 3.115,60

3 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de
PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert
compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
(P - 51)

8,96 1.600,000 14.336,00

4 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa
excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110 mm, i reblert compactat
de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 52)

20,90 40,000 836,00

euros
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5 FDGZ0010 m Protecció de canalització d'enllumenat públic existent amb dau de
formigó, inclou neteja i/o demolició de la protecció existent, tot inclòs
completament acabat. (P - 54)

2,64 130,000 343,20

6 FG380020 m Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat.
Inclou connexions i proves, subministrament i col.locació. Tot inclòs.
(P - 57)

5,10 30,000 153,00

7 FGD10015 u Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou
subministrament i col.locació, completament acabat, segons plànols.
(P - 58)

25,76 20,000 515,20

TOTAL Subcapítulo 01.04.02 19.952,40

Obra 01 Urbanització CARRIL BICI BIA 2240 RV2

Capítulo 05 XARXA DE GAS

Subcapítulo 01 MOVIMENTS DE TERRES

1 F2220020 m3 Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat. (P - 10)

5,54 4,800 26,59

2 F2270100 m2 Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot
inclòs completament acabat. (P - 12)

1,45 0,000 0,00

3 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 14)

31,71 4,800 152,21

4 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb
terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra,
de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans
mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport,
estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot
inclòs completament acabat. (P - 13)

7,91 0,000 0,00

5 F2410010 m3 Transport dins l'obra de terres provinents dels desmunts. Inclou la
càrrega, transport i compactació segons criteris de la direcció d'obra
(P - 15)

2,33 4,800 11,18

TOTAL Subcapítulo 01.05.01 189,98

Obra 01 Urbanització CARRIL BICI BIA 2240 RV2

Capítulo 05 XARXA DE GAS

Subcapítulo 02 INSTAL·LACIÓNS GAS

1 FDG10001 m Canalització per a conduccions de gas. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (sota vorera) (P - 50)

14,14 7,500 106,05

2 FDG50610 m Canalització per a conduccions de gas, amb tub de protecció. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols. (sota calçada) (P - 53)

21,81 0,000 0,00

3 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 55)

0,33 7,500 2,48

TOTAL Subcapítulo 01.05.02 108,53

Obra 01 Urbanització CARRIL BICI BIA 2240 RV2

Capítulo 06 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Subcapítulo 01 SENYALITZACIÓ

euros
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1 FBA10020 m Pintat sobre paviment de línia contínua de 15 cm amb pintura
reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre amb màquina
autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.
(P - 37)

0,59 3.600,000 2.124,00

2 FBA10110 m Pintat sobre paviment de línia discontínua de 10 cm amb pintura
reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre amb màquina
autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. (P -
38)

0,41 1.800,000 738,00

3 FBA30010 m2 Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura
reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge,
segons plànols. Tot inclòs. (P - 39)

10,69 105,000 1.122,45

4 FBA30020 m2 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura reflectant
acrílica blanca i miicroesferes de vidre, inclou premarcatge, segons
plànlos. Tot inclòs. (P - 40)

7,07 28,000 197,96

5 FBB10110 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m. Inclou
subministrament i col.locació. Completament acabat, segons plànols.
(P - 42)

117,62 12,000 1.411,44

6 FBB10210 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, octogonal de 0,60 m. Inclou
subministrament i col.locació. Completament acabat, segons plànols.
(P - 43)

140,70 2,000 281,40

7 FBB10010 u Senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,70 m. Inclou
subministrament i col.locació. Completament acabat, segons plànols.
(P - 41)

103,18 12,000 1.238,16

8 FBBZ0020 u Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150 per a senyalització vertical
de 4 m, inclosa obra. Inclou subministrament i col.locació.
Completament acabat, segons plànols. (P - 44)

65,97 26,000 1.715,22

TOTAL Subcapítulo 01.06.01 8.828,63

Obra 01 Urbanització CARRIL BICI BIA 2240 RV2

Capítulo 06 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Subcapítulo 02 ABALISAMENT

1 FQ420020 u Pilona tipus 'Barcelona 92 c-43 de fabregas' o equivalent, inclou
demolició del paviment existent, excavació, subministrament i
col.locació amb dau de formigó. Tot inclòs completament acabat. (P -
62)

119,62 12,000 1.435,44

2 FQ420025 u Pilona tipus 'Barcelona 92 c-43-extraible de fabregas' o equivalent,
inclou demolició del paviment existent, excavació, subministrament i
col.locació amb dau de formigó. Tot inclòs completament acabat. (P -
63)

266,83 0,000 0,00

3 FQAZ0120 m Tanca de fusta tractada a l'autoclau igual a l'existent en el municipi,
perimetral a la zona de joc, formada per suports de pals de tanca de
120x9x9 cm, tanca, i part proporcional d'1 porta de 100x80 cm cada
20 m, inclou excavació, ancoratge del suports dins de dau de formigó
HM-20, cargols i sistema de tancament de les portes, subministrament
i col.locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 64)

50,39 0,000 0,00

4 FB2A0010 m Barrera de seguretat (bionda) totalment acabada, inclosa obra, amb
esmorteidors, i p.p. de peces especials. Inclou subministrament i
col.locació. Tot inclòs, segons plànols de detall. (P - 36)

34,71 10,000 347,10

TOTAL Subcapítulo 01.06.02 1.782,54

Obra 01 Urbanització CARRIL BICI BIA 2240 RV2

Capítulo 07 EQUIPAMENT I MOBILIARI URBÀ

euros
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Subcapítulo 02 MOBILIARI URBÀ

1 FQ110010 u Cadira tipus 'neoromántico de santa & cole' o equivalent, de 0,55 m de
longitud, formada per estructura de fosa d'alumini de secció buida,
respatller i seient ergonòmics mitjançant lames de fusta de bolondo
massissa tractada i cargols d'ancoratge a l'estructura tractats amb
anticorrossiu, inclou subministrament, col.locació, excavació,
formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de formigó amb
fixacions mecàniques. Tot inclòs completament acabat. (P - 59)

363,64 0,000 0,00

2 FQ310040 u Font tipus 'Vendome de fabregas' o equivalent, inclou subministrament
i col.locació amb ancoratge, formació d'arqueta de recollida d'aigües
de forma coincident amb la reixa formada per base de formigó HM-20 i
parets d'obra de fàbrica amb arrebossat i lliscat interior i fixació del
bastiment, canonada de polietilè d'us alimentari per al subministrament
d'aigua amb arqueta i clau de pas, tub de PVC per al desguàs fins a
l'embornal més proper amb bunera. Tot inclòs completament acabat.
(P - 61)

1.166,10 0,000 0,00

3 FQ210010 u Paperera tipus ' Barcelona' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m
d'alçada, formada per planxa metàl·lica perforada, amb dos peus,
abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o
equivalent, inclou subministrament, col.locació, excavació i ancoratge
amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat. (P - 60)

125,15 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo 01.07.02 0,00

Obra 01 Urbanització CARRIL BICI BIA 2240 RV2

Capítulo 08 SEGURETAT I SALUT

Subcapítulo 01 SEGURETAT I SALUT

1 H1500010 u Conjunt d'elements de protecció col.lectiva en els recorreguts dels
vehicles per senyalitzar rases i qualsevol tipus d'obstacle del terreny,
així com la protecció de les xarxes de serveis existents, durant el
termini de l'obra. Inclòs reposició. (P - 66)

141,82 1,000 141,82

2 H1400010 u Conjunt d'elements de protecció personal de qualitat adequada a les
prestacions, amb reposició de totes aquelles peces que per motiu de
treball tinguin un ràpid deteriorament, independentment de la durada
de l'obra, sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de
desperfecte. Tots els elements compliran les normes tècniques
vigents. (P - 65)

202,09 6,000 1.212,54

3 HQU10010 u Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i
higiene, degudament acabats amb els elements esencials per al seu
bon funcionament, així com les diferents connexions a les xarxes de
serveis necessàries amb les seves proteccions i les revisions
necessàries durant el termini de l'obra.  (P - 70)

886,34 1,000 886,34

4 HQUA0010 u Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de
l'obra, així com l'assessorament en seguretat i salut, i d'un servei
mèdic d'empresa. (P - 71)

39,01 1,000 39,01

5 H16F0010 u Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps
d'execució de l'obra i la constitució del comitè de seguretat i salut si
s'escau. (P - 67)

687,79 0,000 0,00

6 H6AA0020 m Tanca metàl.lica simple torsió inclòs suports i peça de formigó
d'assentament. Inclòs reposició dels trams malmesos, si s'escau,
durant l'execució de l'obra. (P - 68)

3,75 0,000 0,00

7 HBC10030 m Tanca de plàstic de contenció de vianants d'1 m d'alçària, inclou
suports, col.locació i desmuntatge. S'inclouran els treballs de
senyalització temporal y personal de control per la seguretat del
trànsit. (P - 69)

2,56 95,000 243,20

euros
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TOTAL Subcapítulo 01.08.01 2.522,91

Obra 01 Urbanització CARRIL BICI BIA 2240 RV2

Capítulo 09 MEDI AMBIENT

Subcapítulo 01 INSTAL·LACIONS/MESURES GESTIÓ AMBIENTAL EN OBRES

1 F2RZA001 u Punt Net Residus Especials i no especials i sense tractament de
valorització estipulat i que requereixen seguiment per part de l'òrgan
administratiu competent. Amb llosa de formigó d'1 x 4 m (ample x
llargada), subministrament i col·locació de bidons plàstics de 200 l
amb tapa, senyalització del punt net amb plafó rectangular (fusta o
metàl·lic) i suport (fusta o metàl·lic). Tot inclòs i completament acabat.
(P - 23)

1.199,28 0,000 0,00

2 F2RZA002 u Punt Net de Residus No Perillosos, per als residus inerts i residus no
especials amb tractament de valorització estipulat. Inclou senyalització
(plafó rectangular de fusta o metall i suport de fusta o metall) i el
subministrament i col·locació dels contenidors de 500 l (de fusta
revestits amb llàmina plàstica, metàl·lics o plàstics) i la
retolació/senyalització de cada contenidor. Tot inclòs i completament
acabat. (P - 24)

2.945,83 0,000 0,00

3 F2RZA005 u Retirada de les instal·lacions per a la gestió ambiental de les obres.
Demolició lloses de formigó (10 + 4 m2) i descompactació i subsolat
del sòl. Retirada de tots els residus i gestió dels mateixos segons
normativa vigent. Tot inclòs i completament acabat. (P - 25)

502,34 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo 01.09.01 0,00

Obra 01 Urbanització CARRIL BICI BIA 2240 RV2

Capítulo 09 MEDI AMBIENT

Subcapítulo 03 GESTIÓ DE RESIDUS GENERATS DURANT L'OBRA

1 F2RA1001 m3 Separació en obra de restes de plàstic, disposició, manteniment i
senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor
de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de
25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu
procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 17)

15,90 2,000 31,80

2 F2RA1004 m3 Separació en obra de restes de fusta, disposició, manteniment i
senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor
de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de
25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu
procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 18)

17,67 2,000 35,34

3 F2RA1007 m3 Separació en obra de restes de runa, disposició, manteniment i
senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor
de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de
25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu
procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 19)

38,16 20,000 763,20

4 F2RA1013 m3 Separació en obra de restes de paper i cartró, disposició, manteniment
i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor
de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de
25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu
procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 20)

13,76 2,000 27,52

5 F2RA1016 m3 Separació en obra de restes vegetals (fracció orgànica) provinent del
desbrossament o manteniment, disposició, manteniment i
senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor

21,20 50,000 1.060,00

euros
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de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de
25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada del residu
procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 21)

6 F2RA1019 m3 Separació en obra de residus especials, disposició, manteniment i
senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor
de residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància menor de
25 Km, canons i despeses per a la deposició controlada de residu
procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 22)

56,55 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo 01.09.03 1.917,86

Obra 01 Urbanització CARRIL BICI BIA 2240 RV2

Capítulo 09 MEDI AMBIENT

Subcapítulo 04 GESTIÓ DE RESIDUS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ

1 F2RA0101 t Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau per a la
deposició controlada dels residus inerts, Clase I (terres o runes de pes
específic superior a 1.100 kg/m3) procedents d'excavació. Inclou tota
la documentació acreditativa del procès de deposició del residu. Tot
inclòs. (P - 16)

5,81 83,040 482,46

TOTAL Subcapítulo 01.09.04 482,46

Obra 01 Urbanització CARRIL BICI BIA 2240 RV2

Capítulo 10 VARIS

Subcapítulo 01 ACTUACIONS COMPLEMENTARIES

1 JM000001 U Imprevistos (P - 72) 3.800,00 1,000 3.800,00

TOTAL Subcapítulo 01.10.01 3.800,00

|{}���	~��&Q�$~���
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NIVELL 3: Subcapítulo Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítulo 01.01.01  ENDERROCS 7.679,86
Subcapítulo 01.01.02  MOVIMENTS DE TERRES 23.713,74
Capítulo 01.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 31.393,60
Subcapítulo 01.02.01  SUBBASES I PAVIMENTS 65.526,27
Subcapítulo 01.02.02  VORADES, RIGOLES I CUNETES 0,00
Subcapítulo 01.02.03  ESCOCELLS, GUALS I ALTRES 23.760,00
Capítulo 01.02  PAVIMENTACIÓ 89.286,27
Subcapítulo 01.03.01  MOVIMENTS DE TERRES PLUVIALS 567,12
Subcapítulo 01.03.02  CLAVEGUERAM PLUVIALS 680,95
Subcapítulo 01.03.03  DRENATGES PLUVIALS 0,00
Capítulo 01.03  XARXA CLAVEGUERAM 1.248,07
Subcapítulo 01.04.01  MOVIMENTS DE TERRES 4.999,10
Subcapítulo 01.04.02  ENLLUMENAT PUBLIC 19.952,40
Capítulo 01.04  XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 24.951,50
Subcapítulo 01.05.01  MOVIMENTS DE TERRES 189,98
Subcapítulo 01.05.02  INSTAL·LACIÓNS GAS 108,53
Capítulo 01.05  XARXA DE GAS 298,51
Subcapítulo 01.06.01  SENYALITZACIÓ 8.828,63
Subcapítulo 01.06.02  ABALISAMENT 1.782,54
Capítulo 01.06  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 10.611,17
Subcapítulo 01.07.01  EQUIPAMENTS 0,00
Subcapítulo 01.07.02  MOBILIARI URBÀ 0,00
Capítulo 01.07  EQUIPAMENT I MOBILIARI URBÀ 0,00
Subcapítulo 01.08.01  SEGURETAT I SALUT 2.522,91
Capítulo 01.08  SEGURETAT I SALUT 2.522,91
Subcapítulo 01.09.01  INSTAL·LACIONS/MESURES GESTIÓ AMBIENTAL EN OBRES 0,00
Subcapítulo 01.09.02  MESURES PREVENTIVES/CORRECTORES/COMPENSATÒRIE 0,00
Subcapítulo 01.09.03  GESTIÓ DE RESIDUS GENERATS DURANT L'OBRA 1.917,86
Subcapítulo 01.09.04  GESTIÓ DE RESIDUS PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ 482,46
Capítulo 01.09  MEDI AMBIENT 2.400,32
Subcapítulo 01.10.01  ACTUACIONS COMPLEMENTARIES 3.800,00
Capítulo 01.10  VARIS 3.800,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

166.512,35
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítulo Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 31.393,60
Capítulo 01.02  PAVIMENTACIÓ 89.286,27
Capítulo 01.03  XARXA CLAVEGUERAM 1.248,07
Capítulo 01.04  XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 24.951,50
Capítulo 01.05  XARXA DE GAS 298,51
Capítulo 01.06  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 10.611,17
Capítulo 01.07  EQUIPAMENT I MOBILIARI URBÀ 0,00
Capítulo 01.08  SEGURETAT I SALUT 2.522,91
Capítulo 01.09  MEDI AMBIENT 2.400,32
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Capítulo 01.10  VARIS 3.800,00
Obra 01 Urbanització CARRIL BICI BIA 2240 RV2 166.512,35
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

166.512,35
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Urbanització CARRIL BICI BIA 2240 RV2 166.512,35

166.512,35

euros
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09. ÚLTIM FULL DE PRESSUPOST 
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10. RELACIÓ DE PLÀNOLS
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11.01 ANNEX. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT.
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11.01 ANNEX. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT.
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�	�
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�
>	���	�
N���N>��	�>	��H��	���3N�����
"����	7��	����	>�F�N7�����	�
N���N>��	����>������

"����>���(�5����9��3!-����
"�*��>���(�5����9������1�/����'���
"�"��	'�������6��(!�1�'�/B�/���

1.-DESCRIPCIÓ DE LES OBRES CONTEMPLADES EN EL PROJECTE D'URBANITZACIÓ: 
	'�5�!D��/��;�� ��;��C(���� �� '�� �(�/�'E'���9�����(�� ��5��;A���� ���6��5�� ��(/C/���� �'�
�15���� ;�/-!'�1�(���5�'� ��
�(�'!��'���!-����<��������'���!(�(����!(/�(����9K��
�
�������-�''��5���'���(�/�'E'���9�����(����5��;A�������6��5����(/C/�����
*������/�1�������6��
"������/�1��������(�/6���
+���	<��5�1�(/���5!�/���
�
2.-CICLES DE CONTROL DE LES FASES D'OBRA 
F��4���9��� '�����(4!'�5�1�(/��� '�5�!�����!(�/���/���5����� '����;�(���9���'�����'�������!(/�!'�� �' ��� (�5����9� ��
����D!��(!�1�'�/B�/���(�'���;������3!-�����
H��������'3!-��K��
�
���
!15�!4���9���'���5'�(/��6����'���!-������
*��!4�1�(/�����/�������
"����;�(���9����5��;�'���
+����--����6��(�'����
���O�� �������6��
,��7��5����5�����9��
&����5J��/��
%��7��5����/�;����'��
)��	<��5�1�(/���5!�/�����
�
�<���/�!�����5!/�4����3���'/���/���
�3?���! (������/��' �5 ��(��5��� 3!������ �� !(/�(�b/�/��� ��/ �'� 1�(����< ����( ���� ��B! (��� 3!-���! (�� 3� ���/��� (��
��/��1�(������/�4�/�/��3?�����/�!-���;�(�'�/B����/!/����/�4�/�/�5�C4������6!(��'3!������ 5!��/���
�
3.- SEGUIMENT DEL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
�9(� ;�(��!(����'� /C�(��� �����/!�� ��'� 5�!6��1�� ���'�/B��� '�� �(�5����9���� 'G!-��� �������1�/����'� �� �/�'�/B�/�� o'���
�3!���(�����'3�15�������D�����/:����'�����'�/B���9�����������6��(!�1�'�/B�/����

!1����� <��1��� �'��! (/�!'�� 3?���6 �;�/�� ��� �;��C(����' G�(�'J���( ��' �' '�-���h 	O	
�
�U��� ��F	

�U�� �

N���N>�� 	� >	��N��	��� 3�������T�
�U�� 
��C(����� 3� �����9�� �5 �!6��1��� ����! (/�!'p�� 3	������
�'�-�1���2�'�(/A���
��'���7��''�1�(@���
�����1!(��	(6�(@���������1�(�����(�'����5!�/����
�
3.1.La inspecció d'obra 
	��� ��'�/B��:�' ��� (�5����9�5 ������� �����(��� ��' �����/ �4�/�/��< ����� �' '��/�(����! (/�(����9�� ��� 3�<���/����
�3�(�5����!(���(���6��(/��'�����/�������6L�(/�K��
�
���/�4�/�/��<������/�!-�(�/!/�'1�(/�� ���/������
���/�4�/�/���(�� �����9���/�''���3!-���!-��/���
�F��4���9����'�����/�4�/�/����� ���/����
�
�(�5����9�5�����/�4�/�/���
�
�!4�1�(/����/��������'��;!�1���9����'3��5'�(���K��
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�	 /�(��9����'����5���
�P�1��/���9����!15��/���9��
�
�4!��������(��(/�/������6!'��K��
�7�!1�/���������-�/���
���-��6����/��1�����4!������
�
!(/�!'��3�'�(����9����(�4�''���9��
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�	 �����9����D�(/����
�
��15'�(/���9���'�����4���K��
���/����9��(�5'�(/�����'8�/��
�
!!���(���9���!������3�15'�(/���9��
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���5'�(/��6��3�'�1�(/����-�(���
�F�!���C(���������1�/����'���
�
!15�!4���9�6�!1C/���������������
����5!����9��(�5'�(/�����'8�/��
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�
!'E'!����9���'�;!�1�69��
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3.2. La inspecció dels materials: 
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XARXA D'ENLLUMENAT  (Existent) 

Tubs de polietilè (PE) 
F��4��/��! (���/��� ��) $11�� ��� !-'��5 ���/��! ���6����� /��(�1�(/�� � ''����� (/��(�1�(/��/ �5���F 	���5 �����' ��
5�!/����9������-'����(��(�/�'E'���!(���'C�/��<���������/�'�;!(����(/�����������6!(����	�	���$$%,�*�+���
�
����/6��1A(�1���'������'����/�6!������
�
EXCAVACIÓ DE RASES 
�3�(�5����!(���(����!15�!4���(����������������	��;��:��(���!15�!4���9�6�!1C/��������'�����������'����!(����!(��
�����6���/�/���!/������'�����(!(��������'��5!��������6��/����'3� �����9���'���(�����1�(/����/����
�
>���!15�!4���9���'�1�/����'������6����5����'�������6��(!�1�'�/B�/����
�
SUBBASES, BASES, COMPACTAT I PAVIMENT 
n��1�<����(�'3�5��/�/��(/���!����
�
Formigó 
	'�; !�1�69� /�(/�5 �����' ��- ����� ��' ��� �6!'���!1�� �� '��4 !������ ��:�� �'�/ �5���P�*$�F�*$������ �� !(���/C(����
5':�/����� �6��(�:����1: �1����'�6��(�'�/�*$�11������15�/����������1�9����/����� �4�-��/6��1�(��'�� �/�(/�����'�
;!�1�69����;�-�������'3!-���!����5!�/�������(/��'����'��:��5!�/���'����6L�(/��!��1�(/���9K��
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��5������;!�1�69��
�����/C(�����

!(���/C(�����
����1: �1����'�6��(�'�/��
��5����3�1-��(/��

!(/�(6�/�1A(�1������1�(/���'���9�1: �1����6�����1�(/��
>���!15�!4���9���'�1�/����'������6����5����'�������6��(!�1�'�/B�/����
�
Mescla bituminosa 
F�4�1�(/����1���'��-�/�1�(!����(���'�(/�����!15!����9���(���$��*��1-�6��(�'�/���'�������- �/�1���;:'/������
5�(�/����9����/�������!15��/�����'�)��_����'3�����6����?�''��

�'��:��!15�!4��K��
�6��� !���
�/�15���/�������'��1���'����'3��/�(��!����
��!/��������-�/�����5��/��4!��������1-!�(�'����/�5�������-�/���5��;����'��
�5�(��(/��'���1-!�(�'������� ����
��!����/��� �����9����'���D�(/����
�(!��!5�D���4!�������
�
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Vorades, rigoles i panots 
	���! (/�!'��:��5 ���� ���� ��� �-1�(��/��1�(/�� �;���(/��' ���! ����5!(�C(�����( /���' ���! 1�(����' G�'-��:�� ��' 'J�
��5���;���/��(��'�5�!D��/����
�
	���!'E'���/��:��5���� ��������-1�(��/��1�(/�� �/ �5������5�8����' ��!��1�(/����'��������/��A�/�<������'�1�/����'�� �
;�-����(/��
��
���(!����5!��(�������/�(/������<��'�/�/������!15�!4��:��5������������-1�(��/���!����/�5������5�8���'�����/�;�����9�
��'�������6�����'�/B�/���(�'�-!��/!���������5����'��!(/���������5!��(������6�''���
	�!��<��4�'�(/������!15�!4��:��
5������������-1�(��/���!����/�5������5�8���'��4�6C(�������!��1�(/���9���'����/�(/������<��'�/�/���
�
Reg d'emprimació i reg d’adherència 
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	��/�(��:���������!(/�!'���<���'����5��;A�������'��-�������/�!-��(�/�������;�����1-����!1-���!���1��:(�����<����'�
-�/�1�! �� 1�'��!(��� �� ;���(� �(�;!�1�1�(/�� �/! /��'� � ��5��;A������ �(���; !�1������ 1�'���!(�� (����' -����� 3?��
�3�4�/����!'E'!�����'���6��(���������4�(/�!��(�5'�D����5��(����'���5�������!(��(�����:������(������3�1-��/�����6!'��
��4!��������/����
�
>���!15�!4���9���'�1�/����'������6����5����'�������6��(!�1�'�/B�/����
�
SENYALITZACIÓ  

Pintura en senyalització horitzontal i vertical 

�'��! (/�!'���< ���' �� ��(@�'�/B���9��! 15'�� ��� 1-�' ��� (!�1���� ��/ �:;���4 �6�(/���	 '��� �;���(/���' �1�(/��� ��
��(@�'�/B���9� ?�(�� ��/ �(��� �(����! (����!(��� ��< ��'�/�/� 1A(�1��� ��6!(���' �F '���� ��F ������5��!(��� C�(�<����
7�(���'��5�����!-�������
����/�������F!(/��QF7"R���
�
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'���5'�<������!15�!4����'�(�4�''��3�(/�(��/�/���;'��/!����1�������;� ���!(��1��:(�<������
�
3.3. Els assaigs normalitzats 
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11.02 ANNEX. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I CONDICIONS TÈCNIQUES.
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11.02 PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

Donada la naturalesa de la intervenció i amb el fi de no estendre el volum de la documentació, el Plec 
de Clàusules  Generals Administratives i econòmiques serà el recollit al Plec General de Condicions 
Generals de l’edificació Facultatives i Econòmiques del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya que es 
pot trobar a l’enllaç:

http://www.coac.net/COAC/agrupacions/PeritsForenses/documentacio/I%20LLEIS%20DE%20L'AR
QUITECTE%20PERIT/5%20PROFESSIONALS%20I%20TECNIQUES/5.2%20COAC.NORMES%20
i%20RECONANACIONS/5%202%2020%20Pliego%20C%20Economicas%20CONSEJO.doc

S’adjunten, en qualsevol cas, les delimitacions de les funcions dels agents intervinents en la 
construcció:

11.02.1 Condicions facultatives

DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES

L'ARQUITECTE DIRECTOR
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L'APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC
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EL CONSTRUCTOR
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11.02.2 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS    

02.2.1 Prescripcions sobre els materials
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02.2.3 Prescripcions sobre verificacions a l’edifici acabat
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02.2.4 NORMATIVA TÈCNICA
>3���;����5�!D��/�/��!15'�� ��'����<����/��-:�������/�-'��/��;!(�1�(/�'1�(/�5���'��(!�1�/�4����-�(A�/����
1�(���5�'����'��>'����3N���(���9����'3	��;�����9�����(4!'�5�/����5����'1�(/�5�'�
!����C�(������
'3���;�����9���� A��!1�'�����/�����'��(!�1�/�4��/C�(�����3:1-�/���/�/�'����/!(J1���!�1�(���5�'��
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���!(/�(����9��3� 5!����(����'���9����'���(!�1���4�6�(/���5'���-'����!-����!(�/�����9��(���/��
�3�'�-!����9���'�5�!D��/�K�

ÀMBIT GENERAL�
>'����3N���(���9����'3���;�����9�� � Llei 38/1999 (BOE: 06/11/99) modificació: llei 52/2002 (BOE 
     31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de l'estat 
     per a l'any 2003. art. 105

!����C�(������'G	��;�����9�� � RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006)
     Ordre VIV/984/2009 modificació CTE RD314/06 i 1371/07
�!�1���5�����'���������9����5�!D��/���������8���3!-�����3���;�����9�
� � � � � D 462/71 (BOE: 24/3/71) mod. RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
�!�1����!-����'�>'�-����3N�������������/C(������(�!-�����3���;�����9�
� � � � � O 9/6/71 (BOE: 17/6/71) i (BOE: 6/7/71) mod. O 14/6/&���
>'�-����3N��������4���/���� � � D 461/71, de l’11 de març

��/�;���/�;�(�'�����������9��3!-������ D 462/71 (BOE: 24/3/71)
2���/�� � � � � Reial decret 1000/2010 sobre visat col·legial obligatori
>'���`1(�-���� � � � Llei 25/2009, de 22 de desembre, lliure accés a activitats…
>'���
!'E'�6���5�!;����!(�'��� � Llei 2-1974 de 13 de febrer sobre Col·legis Professionals

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT
Requisits bàsics de funcionalitat
Normativa en funció de l'ús: Habitatge
������/���9������/��1�(�/����<����/��5�C4��1�(/���'3�(�������'���!(�/�����9��3?�-�/�/6����
� � � � � D 282/91 (DOGC: 15/1/92)
>'������'3?�-�/�/6��� � � Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92)
>'�-������'3���;����� � � D 206/92 (DOGC: 7/10/92)
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�����/�<�����6�'���'�>'�-������'3	��;������'��?�-�/�/6���� ��/�(/����������'�F�!6��1��5�����'����4���9����'3��/�/����
�!(���4���9���'�����;������3?�-�/�/6����
� � � � � D 158/97 (DOGC: 16/7/97)

!(����!(���G?�-�/�-�'�/�/���'��?�-�/�/6�����'���C��'���G?�-�/�-�'�/�/�
� � � � � D 55/2009 (DOGC: 9/4/2009)��
Accessibilitat
>'������5�!1!��9����'3�������-�'�/�/�����5�����9����-����������<��/��/J(�<����
� � � � � Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91)

!����3�������-�'�/�/����
�/�'�(@��� � D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
>'����3�(/�6����9��!���'�� � � Llei 13/82 BOE 30/04/82

�	�����������6���/�/��(;�!(/���'������������6�����
� � � � � RD 314/2006 “Codi Tècnic de l'Edificació”��

�	�������)��������-�'�/�/�� � RD 314/2006 “Codi Tècnic de l'Edificació”��

Requisits bàsics de seguretat
Seguretat estructural

�	����	���� ��6���/�/���/���/���'K������/C(��������/�-�'�/�/�

�	����	�*�� ��6���/�/���/���/���'K��5/�/����'����4���
� � � � � RD 314/2006 “Codi Tècnic de l'Edificació”
Seguretat en cas d'incendi

�	�������� ��6���/�/��(������3�(��(����
� � � � � RD 314/2006 “Codi Tècnic de l'Edificació”

!(����!(�(/����-�(A�/���������5�!/����9��!(/����(��(�����(��'�����;������!15'�1�(/�������'G��	�
F��)���
� � � � � D 241/94 (DOGC: 30/1/95)

'����;�����9���'��5�!���/�������!(�/�����9�����'���'�1�(/���!(�/���/�����(�;�(��9����'�����4���5�!5��/�/�����
������9�����������/C(�����(;�!(/���'�;!��
� � � � � RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)
��6'�1�(/��3�(�/�'E'���!(�����F�!/����9�
!(/����(��(����Q��F
�R�
� � � � RD 1942/93 (BOE: 14/12/93)
Seguretat d'utilització

�	�����������6���/�/��(;�!(/���'������������6�����

�	�������*���6���/�/��(;�!(/���'�������3�15��/��!��3�/��5�1�(/�

�	�������"���6���/�/��(;�!(/���'���������/�(��1�(/�

�	�����������6���/�/��(;�!(/���'�����������/�5�����/����!(���3�'/��!��5���9�

�	�������,���6���/�/��(;�!(/���'�������G!;�6�1�(/�

�	�������&���6���/�/��(;�!(/���'�����������/�5���4�?��'����(�1!4�1�(/�
� � � � � RD 314/2006 “Codi Tècnic de l'Edificació”
Requisits bàsics d'habitabilitat�
Estalvio d'energia i salubritat�

�	����P	��� >�1�/���9����'����1�(����(��6C/����

�	����P	*�� ��(��1�(/����'����(�/�'E'���!(���C�1�<����Q���	R�

�	����P	"�� 	;���C(�����(��6C/�������'����(�/�'E'���!(���3�'E'�1�(���9�

�	����P	+�� 
!(/��-���9��!'���1A(�1���3��6�����'�(/����(�/:����

�	����P	��� 
!(/��-���9�;!/!4!'/�����1A(�1���3�(��6����'C�/�����
� � � � � RD 314/2006 “Codi Tècnic de l'Edificació”�
�����/�<�����6�'��'G��!5��9�������/������1-��(/�'�����G	�!�;���C(�����(��'�����;������ � �
� � � � � D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006)�
F�!����1�(/��:����5�����'�����/�;�����9��(��6C/������'�����;��������(!4���!(�/�����9�
� � � � � Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007)�
Salubritat�

�	����P���� F�!/����9��!(/���'��?�1�/�/�

�	����P�*�� 	'�1�(���9�����������
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Projecte :  Projecte de carril bici de connexió entre Golmés i Mollerussa. 
Emplaçament :  Cami de Golmés a Mollerussa s/n. Pla d’Urgell. Lleida.
Promotor :  Ajuntament de Golmés. 
Arquitecte :  Brufau i Associats S.C.P. Xavier Brufau i Niubó
Data : Desembre de 2020 RV-��
�

BRUFAU I ASSOCIATS�������	
�	���

�����������������������������	���������� !��"#��$%$�&������'!(������)"�*$+�",�+"�����-��.�!���(�/�����000�-�����/�


�	����P���� 	4������9��3��6���� RD 314/2006 “Codi Tècnic de l'Edificació”�
�����/�<�����6�'��'G��!5��9�������/������1-��(/�'�����G	�!�;���C(�����(��'�����;������
� � � � � D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006)�
Protecció enfront del soroll�

�	����P��� F�!/����9��!(/����'��!�!''�
� � � � � RD 314/2006 “Codi Tècnic de l'Edificació”�
T!(�;�����9�����/�����!-D��/�������<��'�/�/����1����!(������/�<����
� � � � � RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)�
>'������5�!/����9��!(/���'���!(/�1�(���9�����/����
� � � � � Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002�
>'�����'��!�!''�� � � � Llei 37/2003, BOE 276, 18.11.2003�
�����/�<�����6�'��'G��!5��9�������/������1-��(/�'�����G	�!�;���C(�����(��'�����;�������
� � � � � D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006)�
�
SISTEMES ESTRUCTURALS�

�	�����	�� ��6���/�/���/���/���'K�����������:'��'��

�	����	��	� ��6���/�/���/���/���'K�����!(���

�	����	��
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�
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!(�/�����9����1!������/�(/��F��/�6�(���'������;�����9��
� � � � � RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)�
	P	�� � �(�/�����9����H!�1�69�	�/���/���'�
� � � � � RD 1247/08 de 18 de juliol�
�
SISTEMES CONSTRUCTIUS�

�	����P���� F�!/����9��!(/���'��?�1�/�/�
� � � � � RD 314/2006 “Codi Tècnic de l'Edificació”�
�
Materials i elements de construcció�
�
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Projecte :  Projecte de carril bici de connexió entre Golmés i Mollerussa. 
Emplaçament :  Cami de Golmés a Mollerussa s/n. Pla d’Urgell. Lleida.
Promotor :  Ajuntament de Golmés. 
Arquitecte :  Brufau i Associats S.C.P. Xavier Brufau i Niubó
Data :  Desembre de 2020 RV-5
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RESUM AFECTACIONS FINQUES. CÀLCUL EXPROPIACIONS.
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