PROJECTE D’ADEQUACIÓ DELS CAMINS D’ACCÉS A L’HORTA PER A BICICLETES
I VIANANTS (TR1241/45)
TIPUS D’OBRA:

URBANITZACIÓ – ACCESSIBILITAT
L’objecte del present projecte és definir a nivell tècnic i econòmic els
treballs necessaris per a:
-

OBJECTIU OBRA:
PERÍODE
D’EXECUCIÓ:

Habilitar un espai per a la circulació de vianants i bicicletes fora de
la calçada en dos trams de la Ronda Verda (camí Vell d’Albatàrrec i
al camí de Grenyana) que connecti amb la ciutat.
Col·locació de proteccions en talussos i separació de calçada en un
dels trams.
Plantació d’arbrat amb la xarxa de reg necessària en un dels trams.

2 mesos
El projecte preveu una sèrie d’actuacions per habilitar l’espai per a la
circulació de vianants i bicicletes fora de la calçada . Les obres consisteixen
en les següents actuacions:
-

DESCRIPCIÓ DELS
TREBALLS:

-

Excavació dels laterals del camí i talús per formació d’espai per
bicicletes i vianants.
Excavació de rasa per reg i plantació d’arbrat (en el cas de Camí
Vell d’Albatàrrec).
Implantació de murs de contenció de terres (en el cas de Camí Vell
d’Albatàrrec).
Formació de cuneta. Modificació de pericons. Instal·lació de reg,
plantació d’arbrat (en el cas de Camí Vell d’Albatàrrec)
Aportació de sauló i compactació.

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA

48.386,09 €

SECCIÓ A-A

N

Postes de de fusta de Ø 12 cm,
ancorats al terreny
Neteja i allisada de talussos

Arqueta de reg

A
Base de tot-ú reciclat de 10 cm,
previa neteja i excavació caixa

Cuneta transitable

Neteja i allisada de talussos

A
SECCIÓ B-B

Arbre Morus alba Fruitless nº 2
d'alçada extra (2.80 / 3m)

Muret amb gabions
d'escollera

Cuneta

Anella per a reg per degoteig
Canalització d'1 tub de polietilè
corrugat DN 63 mm
Sabata continua
armada, amb formigó
HA-25 i acer B400S

Base de tot-ú reciclat de 10 cm,
previa neteja i excavació caixa
Cuneta transitable

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
Promoció i Gestió de l'Hàbitat Urbà Rural
i la Sostenibilitat

Postes de de fusta de Ø 12 cm, ancorats
al terreny
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Sergi Gimeno Aribau - Enginyer de Camins, Canals i Ports
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ACTUACIONS
- ORDENACIÓ I SECCIONS TIPUS
(Camí Vell d'Albatàrrec) -

Dibuixat

Muret amb gabions
d'escollera

x.v.s.
Expedient

B

1379
Escala

PAVIMENT VIAL VERD

PLANTA GENERAL

Fitxer

Paviment format per una base de tot-ú
artificial tipus ZA-25 de 10 cm de gruix,
damunt geotextil termosoldat de 160 gr/m2 i
compactació de l'esplanada

A1
A3 indicades
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