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MEMÒRIA
1.- ANTECEDENTS
Els carrers objecte d'actuació es troben situats en la zona residencial situada a l'extrem sud-est del nucli
urbà de Cala d'Or, properes al tram de costa comprès entre dues cales molt concorregudes com són calo
des Pou i cala Egos, on s'emplacen diversos complexos hotelers.

Emplaçament dels carrers en el nucli urbà

En tot el tram dels carrers Sa Marina i des Voltor on es preveu la remodelació hi ha nombrosos comerços i
amés al carrer Sa Marina es col·loca tots els dies dijous un mercat artesanal que ocupa tota la calçada.
Com s'aprecia en la informació fotogràfica que s’adjunta al carrer hi ha trànsit rodat i aparcament a banda i
banda que envaeixen pràcticament les voreres de reduïda amplada que dificulta el trànsit de vianants per
aquestes..
Amb la finalitat de contribuir a la revitalització de la zona comercial, l'Ajuntament de Santanyi ha considerat
necessari escometre una actuació que contempli la ampliació i millora de les zones per als vianants i la
millora de l’accessibilitat, eliminat zones d'aparcament i reduint l'amplada de la calçada, habilitant
únicament l'espai necessari per parada dels vehicles d'ús públic (taxis i autobús) i per a les operacions de
càrrega i descàrrega.
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2.- OBJECTE DEL PROJECTE
El present projecte té per objecte definir i valorar les obres necessàries per a la “Remodelació d’un tram
dels carrers Sa Marina i des Voltor de Cala d’Or” consistents en la millora de les zones per als vianants
amb la ampliació de voreres amb dotació de nou paviment i la millora de la instal·lació d'enllumenat públic
substituint els fanals actuals de tipologia pròpia de calçades de trànsit rodat per altres més apropiades per
la zona de vianants i al mateix temps optar a les ajudes per el foment del comerç urbà i millora del comerç
rural d’acord en la Resolució de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia de 15 de març de 2010.
3.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
La calçada dels carrers Sa Marina i des Voltor té una amplada que permet el trànsit rodat en amb dues
direccions i aparcament en els dos laterals, amb voreres de reduïda amplària que oscil·la entre 1,00 i 1,50
m aproximadament, que es troba reduïdes per les columnes dels fanals, resultant totalment insuficients per
al trànsit de vianants existent a la zona comercial molt concorreguda.
El trànsit de vehicles és perillós per als usuaris que permanentment creuen la calçada i amés els vehicles
aparcats davant dels locals comercials ofereixen una barrera visual poc agradable per als usuaris dels
comerços, de manera que, per potenciar la zona comercial, es pretén reduir en el possible el trànsit rodat i
eliminar l'aparcament amb el que es aconseguirà un aspecte visual més atractiu..
D'altra banda, el paviment de rajola de hidràulica, amb molts anys d'antiguitat, es troba deteriorat i no
presenta les característiques que es requereix i són desitjables per potenciar la zona comercial.
Com s'ha dit abans, els fanals d'enllumenat públic actuals són de tipologia pròpia de calçades de trànsit
rodat, per la qual cosa es substituiran per altres més apropiades per la zona de vianants.
L'ampliació de les voreres permetrà la plantació d'arbrat que potenciarà l'aspecte per a vianants de la
zona.
Amb l'ampliació de les voreres i la reducció de l'amplada de la calçada s'aconseguirà una superfície més
adequada per al desenvolupament del setmanal mercat medieval.
4.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Les obres es realitzaran començant per la demolició de l'actual paviment de les voreres de rajola
hidràulica, amb transport del material a planta de tractament de residus autoritzat.
A continuació s'executaran les rases per als serveis començant pel drenatge d'aigües pluvials i a
continuació les de la xarxa d'aigua potable i les canalitzacions d'enllumenat públic.
La canonada per al drenatge de les aigües pluvials serà de PVC de 315 mm de diàmetre que es
connectarà a la xarxa existent. La recollida de l’aigua es realitzarà mitjançant embornals de 60x40 cm
situats al costat de les vorades.
La renovació de la xarxa d'aigua potable es realitzarà amb canonada de polietilè de 110 mm de diàmetre
col·locada a la vorera del lateral dret del carrer Marina i a la vorera del carrer Voltor que es remodela
La canalització per a xarxa d'enllumenat amb dos tubs de PVC de Ø 75 mm, amb fil guia de polietilè,
segons norma companyia.
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Els fanals es col·locaran en la mateixa alineació que l'arbrat, separades una distància de 15 m. Al carrer
Marina es col·locaran columnes model Drac Plus o similar de 6.00 m d'alcalde, doble braç a diferent nivell
(6 meva 4,5 m), amb lluminàries tipus Vialia Evo o similar, amb cos d'injecció d'alumini acabat negre,
difusor de vidre lenticular, amb llims de 100 w i 70 w. Al carrer Voltor es col·locaran fanals compost per
columna de 5 m d'alçada pintades oxidon negre, lluminàries tipus Gas o similar, amb làmpades 150 w.
El paviment de les voreres serà de rajola petri tipus stone-tile, de dimensions 30x60x5 cm, col·locada
sobre solera de formigó de 10 cm d'espessor. La vorada de separació entre els paviments de les voreres i
la calçada serà de formigó vibro comprimit de doble capa de 15x25x50 cm.
Finalment sobre la calçada actual es dotarà una capa d'aglomerat asfàltic.
5.- MESURES DE SEGURETAT
Les obres es desenvoluparan d'acord a l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut Laboral que es
redactarà. L'objecte és definir els mitjans de protecció individual i col·lectiu enfront dels riscos que es
produeixin durant l'execució de l'obra, precisant les mesures de seguretat i les seves característiques i les
especificacions de seguretat en cadascuna de les unitats d'obra a executar, amb la finalitat d'aconseguir
els resultats òptims.
Les disposicions detallades en el ESSL defineixen els requisits mínims de seguretat que el contractista ha
d'establir a l'hora de redactar el Pla de Seguretat de l'obra. El Contractista de les obres estarà obligat a
redactar un PSSL adaptat al EESL proposat en el present projecte i desenvolupat en funció dels mitjans
humans i materials dels quals disposi.
6.- TERMINI D’EXECUCIÓ
L'obra es realitzarà en dues fases. A la Fase 1 s'executarà el carrer Marina durant els mesos de novembre
i desembre de 2010 i gener i febrer de 2011. A la Fase 2 s'executarà el carrer Voltor durant els mesos de
gener, febrer i març de l'any 2012.
El termini considerat per a l'execució de l'obra és de set (7) mesos.
7.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS
La justificació de preus unitaris es realitzarà sobre la base dels costos de maquinària, materials i mà d'obra
en el moment de la redacció del projecte.
8.- REVISIÓ DE PREUS
D'acord al termini previst d'execució, la naturalesa dels materials i mitjans necessaris per a l'execució de
les obres i la previsible immediatesa de la seva adjudicació, no es considera pertinent incloure clàusula de
revisió de preus en aquestes obres.
9.- CLASIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
Segons l'article 25 del RGLCAP aprovat per RD 1098/2001 de 12 d'octubre (B.O.I. 26 d'octubre de 2001)
el contractista al que s'adjudiquin les obres haurà de disposar de la següent classificació:
Grup G, Subgrup 6, categoria c
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10.- COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT
El tècnic que subscriu manifesta que el present projecte s'ha redactat atenent a quanta normativa tècnica li
és d'aplicació en el moment de la seva redacció.
11.- PRESSUPOST
Ascendeix el pressupost d'Execució Material a la quantitat de tres-cents cinquanta-sis mil setanta-quatre
euros amb seixanta-tres cèntims (356.074,63) i el de Base de Licitació a la de cinc-cents mil euros
(500.000,00).
12.- DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA
Les obres definides en aquest projecte conformen una obra completa susceptible de ser lliurada a l'ús
públic .
13.- DOCUMENTS DEL PROJECTE

Document nº 1 – Memòria i Annexos
Annex nº 1.-

Informació Fotogràfica

Annex nº 2.-

Informe Geotècnic

Annex nº 3.-

Càlcul línies elèctriques

Annex nº 4.-

Justificació de preus

Annex nº 5.-

Justificació de residus construcció-demolició

Annex nº 6.-

Estudi de Seguretat i salut

Annex nº 7.-

Pla d’obra

Document nº 2.- Plànols
Plànol nº 1.-

Situació

Plànol nº 2.-

Estat actual

Plànol nº 3.-

Planta demolicions

Plànol nº 4.-

Planta general

Plànol nº 5.-

Seccions tipus i detalls

Plànol nº 6.-

Planta drenatge

Plànol nº 7.-

Planta enllumenat

Plànol nº 8.-

Planta aigua potable

Plànol nº 9.-

Detalls
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Document nº 3.- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Document nº 4.- Pressupost
Amidaments.
Quadres de Preus.
Pressuposts Parcials.
Pressupost General.

14.- CONCLUSIÓ
Amb l'exposat en aquesta Memòria i altres documents del Projecte es considera prou detallat als efectes
que es requereix, esperant que mereixi l'aprovació dels Organismes competents.
Santanyi, Setembre 2.010
L’Enginyer de Camins, Autor del Projecte

Sgt. Ricardo Collado Sáez
Col·legiat 5.430
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INFORMACIÓ FOTOGRÀFICA
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INFORME GEOTÈCNIC

A l’apartat 3 de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 de octubre de 2007 de Contractes del Sector Públic
es diu “Llevat que això resulti incompatible amb la naturalesa de l'obra, el projecte haurà d'incloure un
estudi geotècnic dels terrenys sobre els quals aquesta s'executarà, així com els informes i estudis previs
necessaris per a la millor determinació de l'objecte del contract ”
e

No obstant això, les obres projectades no suposen la construcció, renovació, reforma o reparació
d'elements estructurals que transmetin càrregues al terreny.
Les excavacions en rasa per a la col·locació de nous serveis o renovació i reparació dels existents, es
realitza en rases que no superen 1,50 m de profunditat.
Els treballs de reforma i renovació de paviments es realitzen sobre ferms consolidats que no han
manifestat patologies derivades d'una insuficient capacitat portant.
Dit l'anterior, l'autor del projecte no considera necessari realitzar estudis geotècnics addicionals per
determinar la capacitat mecànica, estabilitat, susceptibilitat, etc., dels terrenys sobre els quals s'actua, per
ser suficient la informació que dels mateixos es deriva del seu comportament en els últims anys en
condicions de trànsit iguals a les futures i amb paviments de similars característiques.

Palma, 20 Setembre 2.010

Sgt. Ricardo Collado Sáez
Enginyer C.C.P. col·legiat 5.430
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ANNEX Nº 3
CÀLCUL LÍNIES ELÈCTRIQUES

PROJECTE DE MOLL ADOSSAT AL CONTRADC DEL PORT D’ANDRATX

1.- INTENSITATS ADMISSIBLES PER A CABLE
S’utilitzaran cables de coure amb aïllament de polietilè reticulado (XLPE).
La intensitat màxima admissible en instal·lacions enterrades per a temperatura de 25º i per a
conduccions entubadas són, (ITC-BT-07, taula 5):
SECCIÓN
NOMINAL
mm2

Terna de cables unipolares
enterrada
entubada

6
10
16

Cable tripolar o tetrapolar
enterrada
entubada

Tipo de aislamiento XLPE
72
96
125

58
77
100

66
88
115

53
70
92

2.- DIÀMETRE DELS TUBS PER A LES CANALITZACIONS ENTERRADES
Les dimensions mínimes de les canalitzacions són: (ITC-BT-21, taula 9)
Sección nominal de los
conductores unipolares
mm2

Díametro exterior de los tubos (mm)
Número de conductores
<6

7

8

9

10

6
10
16

50
63
63

50
63
75

50
63
75

63
75
75

63
75
90

3.- CÀLCUL DE LES LÍNIES
CIRCUITS MONOFÀSICS
Les fórmules emprades en els càlculs són les següents:
P = U I cos

e=

2PL
2 U I cos L
----------- = -------------------SU
SU

CIRCUITS TRIFÀSICS
P=I

e=

3 U cos
PL
I 3 U cos L
--------- = ----------------------S U
SU
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en les quals:
P = Potència activa (w)
I = Intensitat total (A)
U = Tensió de servei entre fases (400 V en trifàsic i 230 V en monofàsic)
S = Secció del conductor (mm2))
L = Longitud de la línia (m)
= Conductivitat (Cu=56: AL 35)
e = Caiguda de tensió en la línia (V) cos
cos = 0,80
La caiguda de tensió admissible al final de la línia:
Per a la línia repartidora 1% . (3.8 V)
Per a la derivació individual 0.5%. (1.9 V)
Per als circuits d'enllumenat 3% (11,4 V)
Per a subministrament de receptors de força i usos varis. 5% (19 V)
El càlcul de les línies són els de les fulles adjuntes.

CÁLCULO LÍNEAS DE ALUMBRADO

Línea 1
T/M
A/C
Calle Marina lateral nº impares
Luminaria 1
M
C
Luminaria 2
M
C
Luminaria 3
T
C
Luminaria 4
T
C
Luminaria 5
T
C
Luminaria 6
T
C
Luminaria 7
T
C
Luminaria 8
T
C
Luminaria 9
T
C
Calle Voltor
Luminaria 1
M
C
Luminaria 2
T
C
Luminaria 3
T
C
Luminaria 4
T
C
Luminaria 5
T
C
Luminaria 6
T
C
Luminaria 7
T
C
Luminaria 8
T
C
Luminaria 9
T
C
Línea 2
Calle Marina lateral nº pares
Luminaria 1
M
C
Luminaria 2
M
C
Luminaria 3
T
C
Luminaria 4
T
C
Luminaria 5
T
C
Luminaria 6
T
C
Luminaria 7
T
C
Luminaria 8
T
C
Luminaria 9
T
C

V

R

P(kW)

Arr.

P.

cos Ø

k1

I (A)

L

S

k2

CDT

CDT %

230
230
400
400
400
400
400
400
400

56
56
56
56
56
56
56
56
56

0,170
0,170
0,510
0,680
0,850
1,020
1,190
1,360
3,060

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80

0,31
0,31
0,92
1,22
1,53
1,84
2,14
2,45
5,51

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58

1,33
1,33
1,33
1,77
2,21
2,65
3,09
3,53
7,95

17
17
17
17
17
17
17
17
37

6
6
6
6
6
6
6
6
6

0,0357
0,0357
0,0309
0,0309
0,0309
0,0309
0,0309
0,0309
0,0309

0,135
0,135
0,116
0,155
0,194
0,232
0,271
0,310
1,516

0,059
0,059
0,029
0,039
0,048
0,058
0,068
0,077
0,379

230
400
400
400
400
400
400
400
400

56
56
56
56
56
56
56
56
56

0,150
3,360
3,510
3,660
3,810
3,960
4,110
4,260
4,410

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80

0,27
6,05
6,32
6,59
6,86
7,13
7,40
7,67
7,94

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58

1,17
8,73
9,12
9,51
9,90
10,29
10,68
11,07
11,46

17
17
17
17
17
17
17
17
20

6
6
6
6
6
6
6
6
6

0,0357
0,0309
0,0309
0,0309
0,0309
0,0309
0,0309
0,0309
0,0309

0,119
0,765
0,799
0,833
0,867
0,902
0,936
0,970
1,181

0,052
0,191
0,200
0,208
0,217
0,225
0,234
0,242
0,295
2,622

230
230
400
400
400
400
400
400
400

56
56
56
56
56
56
56
56
56

0,170
0,170
0,510
0,680
0,850
1,020
1,190
1,360
1,530

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80

0,31
0,31
0,92
1,22
1,53
1,84
2,14
2,45
2,75

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58

1,33
1,33
1,33
1,77
2,21
2,65
3,09
3,53
3,98

17
17
17
17
17
17
17
17
37

6
6
6
6
6
6
6
6
6

0,0357
0,0357
0,0309
0,0309
0,0309
0,0309
0,0309
0,0309
0,0309

0,135
0,135
0,116
0,155
0,194
0,232
0,271
0,310
0,758

0,059
0,059
0,029
0,039
0,048
0,058
0,068
0,077
0,190
0,626
1
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ANNEX Nº 4
JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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MÀ D'OBRA

ANNEX 4. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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COST DE LA MÀ D'OBRA SEGONS CONVENI COL·LECTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA C.A.I.B.,
VIGENT EN EL MOMENT DE REDACCIÓ DEL PROJECTE
Um

Descripció

Preu

H

Capatàs d'obra.

22,45

H

Oficial 1ª electricista.

24,73

H

Oficial 1ª d'obra pública.

20,38

H

Ajudant d'electricista.

18,15

H

Ajudant d'oficial obra pública.

17,55

H

Peó especialitzat.

16,98

H

Oficial 1ª fontanero.

28,50

H

Aiudante de fontanero.

23,85

ANNEX 4. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PREUS DE LLOGUER DE MAQUINÀRIA D'OBRA PÚBLICA
Um

Descripció

Preu

H

Compressor mòbil de 1 martell.

H

Camió de trabuc de 4 m3 de càrrega.

34,00

H

Camió de trabuc de 8 m3 de càrrega.

40,00

H

Camió de trabuc de 8 m3 de càrrega, amb grua.

42,00

H

Camió bituminador de 6 m3.

33,06

H

Estenedora de 2 a 4,5 m.

58,60

H

Planta asfàltica de 120 Tn/h.

H

Pala carregadora sobre pneumàtics de 0,5 m3.

29,35

H

Pala carregadora sobre pneumàtics de 1.0 m3.

30,85

H

Retroexcavadora mitjana de 0.75 m3.

40,15

H

Fresadora de paviment.

45,08

H

Escombradora autopropulsada de 10 CV.

15,03

H

Safata vibratoria.

4,51

H

Compactador manual granota de 5 CV.

9,17

H

Compactador pneumàtics 8/23 Tn.
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COST DELS MATERIALS A PEU D'OBRA
Um

Descripció

Preu

M3

Aigua.

1,14

M3

Sorra de pedrera.

M3

Material granular de pedrera de grandària 1 cm.

8,74

M3

Material granular de pedrera.

8,13

M2

Panell metàl·lic recte per a encofrat.

10,70

Ml

Tub de formigó centrifugado de 1000 mm de diàmetre.

21,04

Ml

Canonada corrugada de PVC, doble paret, de 300 mm.

22,80

Ml

Canonada corrugada de PVC, doble paret, de 400 mm.

38,00

Ut

Campana troncocónica de formigó.

40,00

Ut

Comporta de fosa de 55 cm de diàmetre, reforçada, amb marc de 16 cm.

89,00

Ut

Pates de polipropileno.

Ut

Reixeta imbornal de 70x30 cm, amb marc, classe C 250.

Ml

Canonada de polietilè d'alta densitat, de 110 mm de diàmetre i 16 atm de pressió.

Ut

Vàlvula de comporta tancament elàstic, amb acoblament per polietilè, DN 110 mm,
PN 16 atm.

252,00

Ut

Hidrant contra incendis de columna seca de 80 mm de diàmetre, amb dues boques
de 50 mm i una de 70 mm.

1.072,81

Ut

Boca de reg Belgicast mod BV-05-63, DN 40 mm.

Ml

Tub de PVC de 75 mm de diàmetre i 4 atm de pressió.

2,47

Ut

Ancoratges de fanals fomados per rodons calibrats de 18 mm de diametro.

3,31

Ut

Tapa i marc de fosa reforçada de 40x40 cm.

48,60

Ut

Tapa i marc de fosa reforçada de 60x60 cm.

72,90

Ml

Cable de coure nu de 35 mm2 de secció.

22,95

3,91
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COST DELS MATERIALS A PEU D'OBRA
Um

Descripció

Preu

Ml

Cable de coure tipus VFV 0,6/1 Kv, de 4x6 mm2 de secció.

Ut

Piqueta de presa de terra d'acer galvanizadio de 2.00 m de longitud i 20 mm de dià
metre.

22,54

Ut

Columna model Drac Plus o similar de 6.00 m d'alçada, doble braç a diferent nivell (6
mi 4,5 m) per fixació TOP.

1.650,00

Ut

Lluminària tipus Vialia Evo o similar, amb cos d'injecció d'alumini acabat negre, amb
llampara de 70 w.

272,00

Ut

Lluminària tipus Vialia Evo o similar, amb cos d'injecció d'alumini acabat negre, amb
llampara de 100 w.

289,00

Ut

Fanal de 5 m, lluminàries tipus IEP ref. o similar, làmpades 150 w.

975,00

Ut

Peces prefabricades de formigó per escocell.

5,50

Ut

Vorada de formigó de 15x25x50 cm.

2,58

M2

Paviment de rajola amb superfície bitextura, tipus stone-tile o simialr.

Tn

Emulsió catiónica de trencament ràpid, ECR-1.

M3

Àrid gruixut para barreges bituminosas.

12,95

M3

Àrid fi para barreges bituminosas.

15,48

Tn

Filler calizo i ciment per a barreges bituminosas.

129,89

Tn

Betum asfáltico tipus 60/70.

375,80

M3

Terra vegetal preparada per a sembrar.

Ut

Tipuana d'18/120 cm de diàmetre de tronc.

66,11

Ut

Reixa metàl·lica galvanitzada tipus tramex de 1.00x1.00 m.

56,25

M3

Morter de ciment tipus M-250.

77,38

M3

Mortero de cemento tipo M-450.

90,96
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COST DELS MATERIALS A PEU D'OBRA
Um

Descripció

Preu

M3

Morter de ciment tipus M-450.

108,80

Ut

Válvula de compuerta Belgicast BV-05-47, F-5, GG-25/GGG-50, cierre elástico, con
acoplamiento para polietileno, DN 100 mm., PN 16 atm.

167,95

M3

Formigó H-15/P/20/I.

83,43

M3

Formigó H-20/B/20/I.

96,30

M3

Formigó H-20/P/20/I.

71,60
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COSTOS INDIRECTES
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DETERMINACIÓ DEL PERCENTATGE DE COSTOS INDIRECTES
D’acord a l'establert en l'Art. 130 del RGLCAP es consideren costos indirectes les despeses d’instal·lació
d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers,
laboratori etc., els de personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l’obra i els imprevists.
Personal adscrit a l’obra
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques a 20% de jornada durant 6 mesos
0,12 anys a 35.000,00 euros/any:

4.200,00 €

Encarregat general durant 6 mesos
0,50 anys a 35.000,00 euros/any:

17.500,00 €

Administratiu d’obra a 20% de jornada durant 6 mesos
0,12 anys a 25.000,00 euros/any:

3.000,00 €

Instal·lacions
Oficines: Lloguer, telèfon, etc 6 mesos:
0,50 anys a 3.000,00 euros/any:

1.500,00 €
Suma 26.200,00 €

Percentatge de costos indirectes sobre els directes:
Aplicant a les unitats d’obra el cost directe de cada preu, s’obté el total del cost directe de les mateixes,
que ascendeix a la quantitat de 339.118,70 euros.
26.200,00 / 339.118,70 = 0,077 (8,00%)
Per sobrepassar el límit màxim admès, 5 % segons Art. 67 del RGLCE 3410/1975 de 25 de novembre i
O.M. de 12 de juny de 1968, (BOE 178 de 25 de juliol), s'adopta aquest percentatge per als conceptes
anteriors
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1

2

3

Ml Arrencada de vorada de formigó, amb càrrega del material sobre camió.

Cantidad
0,0100
0,1000
0,0500
0,0100

Cantidad
0,0200
0,2000
0,1000
0,0100

Capatàs d'obra.
Peò solt.
Compressor mòbil de 1 martell.
Pala carregadora sobre pneumàtics de 0,5 m3.
Costos indirectes 5%

Precio
22,45
16,41
5,21
29,35
5,00

Importe
0,2245
1,6410
0,2605
0,2935
0,1210

Total

2,5405

Um
H
H
H
H

Descripción

Precio
22,45
16,41
5,21
29,35
5,00

Importe
0,4490
3,2820
0,5210
0,2935
0,2273

Capatàs d'obra.
Peò solt.
Compressor mòbil de 1 martell.
Pala carregadora sobre pneumàtics de 0,5 m3.
Costos indirectes 5%

Total

4,7728

Precio
22,45
16,41
45,08
29,35
5,00

Importe
0,2245
1,6410
2,2540
1,4675
0,2794

Total

5,8664

Precio
22,45
16,41
40,15
30,85
5,00

Importe
0,3368
2,4615
6,0225
4,6275
0,6724

Total

14,1207

Precio
22,45
16,41
40,00
5,00

Importe
0,0561
0,4103
2,0000
0,1233

Total

2,5897

M2 Fresat del paviment d'aglomerat asfàltic de 6-8 cm d'espessor amb càrrega del material sobre
camió.
Um
H
H
H
H

Descripción
Capatàs d'obra.
Peò solt.
Fresadora de paviment.
Pala carregadora sobre pneumàtics de 0,5 m3.
Costos indirectes 5%

M3 Excavació en rasa en terreny sense classificar amb mitjans mecànics, salvant els serveis existents, neteja, rasanteig, anivellació i compactació del fons, fins i tot apuntalament en cas necessari, amb càrrega del material sobre camió.

Cantidad
0,0150
0,1500
0,1500
0,1500

5

Descripción

M2 Demolició de vorera incloent paviment i solera de formigó amb càrrega del material sobre camió.

Cantidad
0,0100
0,1000
0,0500
0,0500

4

Um
H
H
H
H

Um
H
H
H
H

Descripción

Capatàs d'obra.
Peò solt.
Retroexcavadora mitjana de 0.75 m3.
Pala carregadora sobre pneumàtics de 1.0 m3.
Costos indirectes 5%

Tn Transport de material de demolició a planta de tractament de residus.

Cantidad
0,0030
0,0250
0,0500

Um
H
H
H

Descripción

Capatàs d'obra.
Peò solt.
Camió de trabuc de 8 m3 de càrrega.
Costos indirectes 5%
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6

M3 Transport a abocador autoritzat de material d'excavació, a distància inferior a 30 Km, fins i tot cà
non d'abocament.

Cantidad
0,0050
0,0500
0,0500
1,0000

7

8

Cantidad Um
1,0000
Tn

Capatàs d'obra.
Peò solt.
Camió de trabuc de 8 m3 de càrrega.
Cànon d'abocament material d'excavació.
Costos indirectes 5%

Precio
22,45
16,41
40,00
3,50
5,00

Importe
0,1123
0,8205
2,0000
3,5000
0,3216

Total

6,7544

Descripción
Cànon d'abocament de productes de demolició en planta de
tratramiento Mac Insular.
Costos indirectes 5%

Precio
43,35

Importe
43,3500

5,00

2,1675

Total

45,5175

Precio
8,74
1,14
22,45
20,38
16,41
29,35
34,00
4,51
5,00

Importe
8,7400
0,1140
0,1123
1,0190
1,6410
1,4675
1,7000
0,2255
0,7510

Total

15,7703

Precio
1,14
22,45
17,55
16,41
29,35
40,00
9,17
5,00

Importe
0,1140
0,1684
1,3163
1,2308
3,6688
5,0000
0,6878
0,6093

Total

12,7954

M3 Rebliment de material granular de pedrera de grandària 1 cm en seient i recobriment de canonada, fins i tot abocat, rasanteig, anivellació i compactació.
Um
M3
M3
H
H
H
H
H
H

Descripción
Material granular de pedrera de grandària 1 cm.
Aigua.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª d'obra pública.
Peò solt.
Pala carregadora sobre pneumàtics de 0,5 m3.
Camió de trabuc de 4 m3 de càrrega.
Safata vibratoria.
Costos indirectes 5%

M3 Rebliment de rases amb material seleccionat procedent de préstecs, compactat per tongadas de
20 cm d'espessor al 98% de l'Assajo Proctor Modificat.

Cantidad
0,1000
0,0080
0,0750
0,0750
0,1250
0,1250
0,0750

10

Descripción

Tn Cànon d'abocament de productes de demolició en planta de tractament Mac Insular.

Cantidad
1,0000
0,1000
0,0050
0,0500
0,1000
0,0500
0,0500
0,0500

9

Um
H
H
H
M3

Um
M3
H
H
H
H
H
H

Descripción
Aigua.
Capatàs d'obra.
Ajudant d'oficial obra pública.
Peò solt.
Pala carregadora sobre pneumàtics de 0,5 m3.
Camió de trabuc de 8 m3 de càrrega.
Compactador manual granota de 5 CV.
Costos indirectes 5%

M3 Rebliment de rases amb material granular de pedrera, compactat per tongades de 20 cm d'espessor al 98% de l'Assaig Proctor Modificat.
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Cantidad
1,0000
0,1000
0,0080
0,0750
0,0750
0,0250
0,0250
0,0750

11

12

13

Descripción
Material granular de pedrera.
Aigua.
Capatàs d'obra.
Ajudant d'oficial obra pública.
Peò solt.
Pala carregadora sobre pneumàtics de 0,5 m3.
Camió de trabuc de 8 m3 de càrrega.
Compactador manual granota de 5 CV.
Costos indirectes 5%

M3 Formigó tipus HM-20/P/20/I, en protecció de canonades.

Cantidad
1,0000
0,0150
0,1500
0,1500

Um
M3
H
H
H

Formigó H-20/P/20/I.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª d'obra pública.
Peò solt.
Costos indirectes 5%

Descripción

M3 Formigó tipus HM-20/P/20/I, en soleres sota paviment.

Cantidad
1,0000
0,0200
0,2000
0,2000

Um
M3
H
H
H

Formigó H-20/P/20/I.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª d'obra pública.
Peò solt.
Costos indirectes 5%

Descripción

Precio
8,13
1,14
22,45
17,55
16,41
29,35
40,00
9,17
5,00

Importe
8,1300
0,1140
0,1684
1,3163
1,2308
0,7338
1,0000
0,6878
0,6691

Total

14,0502

Precio
71,60
22,45
20,38
16,41
5,00

Importe
71,6000
0,3368
3,0570
2,4615
3,8728

Total

81,3281

Precio
71,60
22,45
20,38
16,41
5,00

Importe
71,6000
0,4490
4,0760
3,2820
3,9704

Total

83,3774

Precio
22,80
22,45
20,38
16,98
34,00
5,00

Importe
22,8000
0,3929
3,5665
2,9715
1,1900
1,5460

Total

32,4669

Precio
38,00
22,45
20,38

Importe
38,0000
0,4490
4,0760

Ml Canonada corrugada de PVC doble paret, de 300 mm de diàmetre, incloent part proporcional de
juntes, col·locada i provada.

Cantidad
1,0000
0,0180
0,1750
0,1750
0,0350

14

Um
M3
M3
H
H
H
H
H
H

Um
Ml
H
H
H
H

Descripción
Canonada corrugada de PVC, doble paret, de 300 mm.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª d'obra pública.
Peó especialitzat.
Camió de trabuc de 4 m3 de càrrega.
Costos indirectes 5%

Ml Canonada corrugada de PVC doble paret, de 400 mm de diàmetre, incloent part proporcional de
juntes, col·locada i provada.

Cantidad
1,0000
0,0200
0,2000

Um
Ml
H
H

Descripción
Canonada corrugada de PVC, doble paret, de 400 mm.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª d'obra pública.
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Cantidad Um
0,2000
H
0,0400
H

15

16

Peó especialitzat.
Camió de trabuc de 4 m3 de càrrega.
Costos indirectes 5%

Precio
16,98
34,00
5,00

Importe
3,3960
1,3600
2,3641

Total

49,6451

Precio
21,04
40,00
89,00

Importe
31,5600
40,0000
89,0000

3,91
71,60
77,38
22,45
20,38
16,41
5,00

19,5500
17,9000
9,6725
7,8575
71,3300
57,4350
17,2153

Total

361,5203

Precio
65,00
71,60
10,70
77,38
22,45
20,38
16,41
40,15
34,00
5,00

Importe
65,0000
35,8000
10,7000
3,8690
4,4900
40,7600
32,8200
20,0750
17,0000
11,5257

Total

242,0397

Precio
6,22

Importe
6,2200

22,45
20,38
16,98
34,00

0,1123
1,0190
0,8490
0,3400

Ut Pou de registre de 1,00 m de diàmetre interior, de profunditat entre 2.00 m i 2.50 m, amb parets
de formigó, peça troncocònica, marc i tapa circular reforçada classe D 400 , amb rètol DRENATGE, connexions de canonades, pates, etc, totalment acabat.

Cantidad
1,5000
1,0000
1,0000

Um
Ml
Ut
Ut

5,0000
0,2500
0,1250
0,3500
3,5000
3,5000

Ut
M3
M3
H
H
H

Descripción
Tub de formigó centrifugado de 1000 mm de diàmetre.
Campana troncocónica de formigó.
Comporta de fosa de 55 cm de diàmetre, reforçada, amb
marc de 16 cm.
Pates de polipropileno.
Formigó H-20/P/20/I.
Morter de ciment tipus M-250.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª d'obra pública.
Peò solt.
Costos indirectes 5%

Ut Embornal de calçada amb arqueta de 75x35x80 cm, amb parets de formigó HM-20 de 20 cm
d'espessor, marc i reixeta de 70x30 cm, classe C 250, segons detall planols.

Cantidad
1,0000
0,5000
1,0000
0,0500
0,2000
2,0000
2,0000
0,5000
0,5000

17

Descripción

Um
Ut
M3
M2
M3
H
H
H
H
H

Descripción
Reixeta imbornal de 70x30 cm, amb marc, classe C 250.
Formigó H-20/P/20/I.
Panell metàl·lic recte per a encofrat.
Morter de ciment tipus M-250.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª d'obra pública.
Peò solt.
Retroexcavadora mitjana de 0.75 m3.
Camió de trabuc de 4 m3 de càrrega.
Costos indirectes 5%

Ml Canonada de polietilè d'alta densitat, de 110 mm de diàmetre i 16 atm de pressió de treball a 20º
C, segons normes UNE 53.131, fins i tot p.p. de juntes, col·locada

Cantidad Um
1,0000
Ml
0,0050
0,0500
0,0500
0,0100

H
H
H
H

Descripción
Canonada de polietilè d'alta densitat, de 110 mm de diàmetre i 16 atm de pressió.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª d'obra pública.
Peó especialitzat.
Camió de trabuc de 4 m3 de càrrega.
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Cantidad Um

18

0,1500
1,5000
1,5000
0,3000

H
H
H
H

0,2000
2,0000
2,0000
0,5000
0,5000

Total

8,9673

Descripción
Vàlvula de comporta tancament elàstic, amb acoblament
per polietilè, DN 110 mm, PN 16 atm.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª fontanero.
Aiudante de fontanero.
Camió de trabuc de 4 m3 de càrrega.
Costos indirectes 5%

Precio
252,00

Importe
252,0000

22,45
28,50
23,85
34,00
5,00

3,3675
42,7500
35,7750
10,2000
17,2046

Total

361,2971

H
H
H
H
H

Descripción
Hidrant contra incendis de columna seca de 80 mm de dià
metre, amb dues boques de 50 mm i una de 70 mm.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª d'obra pública.
Peó especialitzat.
Retroexcavadora mitjana de 0.75 m3.
Camió de trabuc de 4 m3 de càrrega.
Costos indirectes 5%

Precio
1.072,81

Importe
1.072,8100

22,45
20,38
16,98
40,15
34,00
5,00

4,4900
40,7600
33,9600
20,0750
17,0000
59,4548

Total

1.248,5498

Precio
192,00
22,45
20,38
16,98
5,00

Importe
192,0000
2,2450
20,3800
16,9800
11,5803

Total

243,1853

Ut Boca de reg Belgicast mod BV-05-63, amb enllaç corb de polietilè, de 45 mm de diàmetre i rà
cord tipus Barcelona, incloent unions gibault, canonada de 40 mm de diàmetre i altres peces especials col.locada.

Cantidad
1,0000
0,1000
1,0000
1,0000

21

Importe
0,4270

Ut Hidrant contra incendis de columna seca de 80 mm de diàmetre, amb dues boques de 50 mm i
una de 70 mm, fins i tot connexió a la xarxa amb canonada de fosa, totalment instal·lat.

Cantidad Um
1,0000
Ut

20

Precio
5,00

Ut Vàlvula comporta tancament elàstic, amb cos de fosa nodular GGG-40 o superior, protegit exterior i interiorment mitjançant dues capes de pintura epoxi de 150 micres de gruix, apta per a consum alimentari, eix d'acer inoxidable 13% Cr, amb premsaestopes a base de juntes tòriques, tancament de fosa nodular GGG-40 revestit de cautxú-nitril NBR, cargols d'acer inoxidable AISI 304,
DN 110 mm, PN 16 at, col·locada i provada.

Cantidad Um
1,0000
Ut

19

Costos indirectes 5%

Descripción

Um
Ut
H
H
H

Descripción
Boca de reg Belgicast mod BV-05-63, DN 40 mm.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª d'obra pública.
Peó especialitzat.
Costos indirectes 5%

Ut Arqueta de registre de 60x60x100 cm parets de 20 cm de gruix de formigó en massa HM-20,
marc i tapa de fosa reforçada subjecta a les parets amb cadeneta i amb la llegenda AIGUA POTABLE.
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Cantidad
1,0000
2,8000
0,5000
0,0350
0,1500
1,5000
1,5000

22

Precio
72,90
10,70
96,30
108,80
22,45
20,38
16,98
5,00

Importe
72,9000
29,9600
48,1500
3,8080
3,3675
30,5700
25,4700
10,7113

Total

224,9368

Um
Ml
M3
M3
H
H
H

Descripción
Tub de PVC de 75 mm de diàmetre i 4 atm de pressió.
Sorra de pedrera.
Formigó H-20/P/20/I.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª d'obra pública.
Peó especialitzat.
Costos indirectes 5%

Precio
2,47
22,95
71,60
22,45
20,38
16,98
5,00

Importe
4,9400
0,4590
7,1600
0,2245
2,0380
1,6980
0,8260

Total

17,3455

Precio
2,47
22,95
71,60
22,45
20,38
16,98
5,00

Importe
7,4100
0,4590
7,1600
0,2245
2,0380
1,6980
0,9495

Total

19,9390

Precio
3,31

Importe
13,2400

10,70
71,60
22,45
20,38

19,2600
17,9000
1,6838
15,2850

Ml Canalització per a xarxa d'enllumenat públic formada per 3 tubs de PE de 75 mm de diàmetre
sobre llit de sorra de 4 cm d'espessor, amb separadors i guies, i protecció superior amb formigó
tipus HM-20 de 15 cm sobre la generatriu superior, incloent rebliment de rasa amb material seleccionat.

Cantidad
3,0000
0,0200
0,1000
0,0100
0,1000
0,1000

24

Descripción
Tapa i marc de fosa reforçada de 60x60 cm.
Panell metàl·lic recte per a encofrat.
Formigó H-20/B/20/I.
Morter de ciment tipus M-450.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª d'obra pública.
Peó especialitzat.
Costos indirectes 5%

Ml Canalització per a xarxa d'enllumenat públic formada per 2 tubs de PE de 75 mm de diàmetre
sobre llit de sorra de 4 cm d'espessor, amb separadors i guies, i protecció superior amb formigó
tipus HM-20 de 15 cm sobre la generatriu superior, incloent rebliment de rasa amb material seleccionat.

Cantidad
2,0000
0,0200
0,1000
0,0100
0,1000
0,1000

23

Um
Ut
M2
M3
M3
H
H
H

Um
Ml
M3
M3
H
H
H

Descripción
Tub de PVC de 75 mm de diàmetre i 4 atm de pressió.
Sorra de pedrera.
Formigó H-20/P/20/I.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª d'obra pública.
Peó especialitzat.
Costos indirectes 5%

Ut Mazacota de fanal, de 0,60x0,60x0.70 m, executada amb formigó HM-20, fins i tot els quatre pernos d'ancoratge tipus M-18, tub i colze de 60 mm de diàmetre, fins a l'arqueta de connexió.

Cantidad Um
4,0000
Ut
1,8000
0,2500
0,0750
0,7500

M2
M3
H
H

Descripción
Ancoratges de fanals fomados per rodons calibrats de 18
mm de diametro.
Panell metàl·lic recte per a encofrat.
Formigó H-20/P/20/I.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª d'obra pública.
ANNEX 4. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

6

PROJECTE DE REMODELACIÓ D'UN TRAM DELS CARRERS SA MARINA I DES VOLTOR DE CALA D'OR

Cantidad
0,7500
0,1500
0,1500

25

28

Peó especialitzat.
Retroexcavadora mitjana de 0.75 m3.
Camió de trabuc de 8 m3 de càrrega.
Costos indirectes 5%

Precio
16,98
40,15
40,00
5,00

Importe
12,7350
6,0225
6,0000
4,6063

Total

96,7326

Um
Ut
M2
M3
M3
H
H
H

Descripción
Tapa i marc de fosa reforçada de 40x40 cm.
Panell metàl·lic recte per a encofrat.
Formigó H-20/B/20/I.
Morter de ciment tipus M-250.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª d'obra pública.
Peó especialitzat.
Costos indirectes 5%

Precio
48,60
10,70
96,30
77,38
22,45
20,38
16,98
5,00

Importe
48,6000
21,4000
14,4450
1,9345
2,2450
20,3800
16,9800
6,2992

Total

132,2837

Precio
72,90
10,70
96,30
108,80
22,45
20,38
16,98
5,00

Importe
72,9000
29,9600
48,1500
3,8080
3,3675
30,5700
25,4700
10,7113

Total

224,9368

Precio
3,15
22,45
20,38
16,41
42,00
5,00

Importe
3,1500
0,0561
0,5095
0,4103
0,3150
0,2220

Total

4,6629

Ut Arqueta de registre de 60x60x70 cm, amb parets de formigó en massa HM-20 de 20 cm d'espessor, marc i tapa de fosa reforçada tipus D-400, segons norma EN-124, amb cadena antirobatori,
amb la inscripció "ENLLUMENAT PUBLIC".

Cantidad
1,0000
2,8000
0,5000
0,0350
0,1500
1,5000
1,5000

27

Descripción

Ut Arqueta de registre de 40x40x70 cm, amb parets de formigó en massa HM-20 de 20 cm d'espessor, marc i tapa de fosa reforçada tipus D-400, segons norma EN-124, amb cadena antirobatori,
amb la inscripció "ENLLUMENAT PUBLIC".

Cantidad
1,0000
2,0000
0,1500
0,0250
0,1000
1,0000
1,0000

26

Um
H
H
H

Um
Ut
M2
M3
M3
H
H
H

Descripción
Tapa i marc de fosa reforçada de 60x60 cm.
Panell metàl·lic recte per a encofrat.
Formigó H-20/B/20/I.
Morter de ciment tipus M-450.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª d'obra pública.
Peó especialitzat.
Costos indirectes 5%

Ml Cable de coure nu de 35 mm2 de secció, col·locat sota llit de sorra, conexionat.

Cantidad
1,0000
0,0030
0,0250
0,0250
0,0080

Um
Ml
H
H
H
H

Descripción
Cable de coure nu de 35 mm2 de secció.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª d'obra pública.
Peò solt.
Camió de trabuc de 8 m3 de càrrega, amb grua.
Costos indirectes 5%

Ml Cable de coure tipus VFV 0,6/1 Kv, amb aïllament PVC+PRC, de 4x6 mm2 de secció, instal·lat i
conexionat.
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Cantidad
1,0000
0,0030
0,0300
0,0300
0,0090

29

Um
Ml
H
H
H
H

Descripción
Cable de coure tipus VFV 0,6/1 Kv, de 4x6 mm2 de secció.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª electricista.
Aiudante de electricista.
Camió de trabuc de 8 m3 de càrrega, amb grua.
Costos indirectes 5%

0,0750
0,7500
0,7500

H
H
H

Descripción
Piqueta de presa de terra d'acer galvanizadio de 2.00 m de
longitud i 20 mm de diàmetre.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª electricista.
Ajudant d'electricista.
Costos indirectes 5%

Total

5,9239

Precio
22,54

Importe
22,5400

22,45
24,73
18,15

1,6838
18,5475
13,6125

5,00

2,8192

Total

59,2030

Precio
1.650,00

Importe
1.650,0000

22,45
24,73
18,15

2,2450
24,7300
36,3000

42,00
5,00

42,0000
87,7638

Total

1.843,0388

Precio
272,00

Importe
272,0000

22,45
24,73
18,15

2,2450
24,7300
18,1500

42,00
5,00

21,0000
16,9063

Total

355,0313

Ut Columna model Drac Plus o similar de 6.00 m d'alçada, doble braç a diferent nivell (6 mi 4,5 m),
amb sortida de 60 mm, per fixació TOP.

Cantidad Um
1,0000
Ut

31

Importe
3,9100
0,0674
0,7419
0,5445
0,3780
0,2821

Ut Piqueta de presa de terra d'acer galvanizadio de 2.00 m de longitud i 30 mm de diàmetre, proveïdes de peça de connexió a cable, conexionada a la xarxa de terra.

Cantidad Um
1,0000
Ut

30

Precio
3,91
22,45
24,73
18,15
42,00
5,00

0,1000
1,0000
2,0000

H
H
H

1,0000

H

Descripción
Columna model Drac Plus o similar de 6.00 m d'alçada,
doble braç a diferent nivell (6 mi 4,5 m) per fixació TOP.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª electricista.
Ajudant d'electricista.
Camió de trabuc de 8 m3 de càrrega, amb grua.
Costos indirectes 5%

Ut Lluminària tipus Vialia Evo o similar, amb cos d'injecció d'alumini acabat negre, difusor de vidre
lenticular, instal·lació TOP, grau de protecció IP66, amb llampara de 70 w, instal·lada i provada.

Cantidad Um
1,0000
Ut
0,1000
1,0000
1,0000

H
H
H

0,5000

H

Descripción
Lluminària tipus Vialia Evo o similar, amb cos d'injecció d'alumini acabat negre, amb llampara de 70 w.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª electricista.
Ajudant d'electricista.
Camió de trabuc de 8 m3 de càrrega, amb grua.
Costos indirectes 5%
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32

Ut Lluminària tipus Vialia Evo o similar, amb cos d'injecció d'alumini acabat negre, difusor de vidre
lenticular, instal·lació TOP, grau de protecció IP66, amb llampara de 100 w, instal·lada i provada.

Cantidad Um
1,0000
Ut

33

0,1000
1,0000
1,0000

H
H
H

0,5000

H

0,5000
1,0000
4,0000
1,0000

Importe
289,0000

22,45
24,73
18,15

2,2450
24,7300
18,1500

42,00
5,00

21,0000
17,7563

Total

372,8813

H
H
H
H

Descripción
Fanal de 5 m, lluminàries tipus IEP ref. o similar, làmpades
150 w.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª electricista.
Peò solt.
Camió de trabuc de 8 m3 de càrrega, amb grua.
Costos indirectes 5%

Precio
975,00

Importe
975,0000

22,45
24,73
16,41
42,00
5,00

11,2250
24,7300
65,6400
42,0000
55,9298

Total

1.174,5248

Precio
2,58
71,60
108,80
22,45
20,38
16,41
5,00

Importe
5,1600
2,8640
1,0880
0,2245
2,0380
3,2820
0,7328

Total

15,3893

Precio
5,50
56,25
71,60
108,80
4,51
22,45
20,38
16,41

Importe
22,0000
56,2500
7,1600
2,1760
4,5100
2,2450
20,3800
32,8200

Ml Vorada de formigó vibro comprimit de doble capa, de 15x25x50 cm, fins i tot excavació, fonament de formigó HM-20 i morter d'agarri.

Cantidad
2,0000
0,0400
0,0100
0,0100
0,1000
0,2000

35

Camió de trabuc de 8 m3 de càrrega, amb grua.
Costos indirectes 5%

Precio
289,00

Ut Fanal compost per columna de 5 m d'alçada, galvanitzada i pintada oxidant negre, lluminàries tipus IEP o similar, làmpades 150 w, amb equip elèctric complet, completament instal·lat

Cantidad Um
1,0000
Ut

34

Descripción
Lluminària tipus Vialia Evo o similar, amb cos d'injecció d'alumini acabat negre, amb llampara de 100 w.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª electricista.
Ajudant d'electricista.

Um
Ut
M3
M3
H
H
H

Descripción
Vorada de formigó de 15x25x50 cm.
Formigó H-20/P/20/I.
Morter de ciment tipus M-450.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª d'obra pública.
Peò solt.
Costos indirectes 5%

Ut Escocell de 1,00 x1, 00x1, 00 m, format per peces prefabricades de formigó, inclosa excavació i
aportació de terra vegetal i reixa galvanitzada tipus tramex.

Cantidad
4,0000
1,0000
0,1000
0,0200
1,0000
0,1000
1,0000
2,0000

Um
Ut
Ut
M3
M3
M3
H
H
H

Descripción
Peces prefabricades de formigó per escocell.
Reixa metàl·lica galvanitzada tipus tramex de 1.00x1.00 m.
Formigó H-20/P/20/I.
Morter de ciment tipus M-450.
Terra vegetal preparada per a sembrar.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª d'obra pública.
Peò solt.
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Cantidad Um
1,0000
H

36

Um
M3
H
H
H
H

0,0250
0,0250
0,2500
0,2500

Total

160,3886

Descripción

Precio
96,30
22,45
20,38
16,98
29,35
5,00

Importe
9,6300
0,4490
4,0760
6,7920
1,4675
1,1207

Formigó H-20/B/20/I.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª d'obra pública.
Peó especialitzat.
Pala carregadora sobre pneumàtics de 0,5 m3.
Costos indirectes 5%

Total

23,5352

M3
H
H
H

Descripción
Paviment de rajola amb superfície bitextura, tipus stone-tile
o simialr.
Morter de ciment tipus M-450.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª d'obra pública.
Peó especialitzat.
Costos indirectes 5%

Precio
27,16

Importe
27,1600

108,80
22,45
20,38
16,98
5,00

2,7200
0,5613
5,0950
4,2450
1,9891

Total

41,7704

Precio
271,46
22,45
16,98
33,06
15,03
5,00

Importe
0,2715
0,0112
0,0849
0,1653
0,0015
0,0267

Total

0,5611

Precio
12,95
15,48
129,89
375,80
22,45
20,38

Importe
5,1800
3,0960
4,5462
16,9110
0,0561
0,5095

M2 Reg d'adherència amb emulsió asfáltica ECR-1, amb una dotació de 1 kg/m2, amb escombrat
previ de la calçada on calgui.

Cantidad
0,0010
0,0010
0,0050
0,0050

39

Importe
5,2100
7,6376

M2 Paviment de rajola amb superfície bitextura, tipus stone-tile o similar, amb la forma i dimensions
dels plànols, inclòs morter de seient i aferro tipus M-450.

Cantidad Um
1,0000
M2

38

Precio
5,21
5,00

Ml Regola formigó HM-20 de 40 cm d'ample i 20 cm d'espessor, inclòs excavació, neteja i compactació del terreny, i p.p. de juntes.

Cantidad
0,1000
0,0200
0,2000
0,4000
0,0500

37

Descripción
Compressor mòbil de 1 martell.
Costos indirectes 5%

Um
Tn
H
H
H
H

Descripción
Emulsió catiónica de trencament ràpid, ECR-1.
Capatàs d'obra.
Peó especialitzat.
Camió bituminador de 6 m3.
Escombradora autopropulsada de 10 CV.
Costos indirectes 5%

Tn Barreja bituminosa en calent tipus S-12, incloent betum, adquisició, manipulació, i col·locació.

Cantidad
0,4000
0,2000
0,0350
0,0450
0,0030
0,0250

Um
M3
M3
Tn
Tn
H
H

Descripción
Àrid gruixut para barreges bituminosas.
Àrid fi para barreges bituminosas.
Filler calizo i ciment per a barreges bituminosas.
Betum asfáltico tipus 60/70.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª d'obra pública.
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Cantidad
0,0500
0,0500
0,0600
0,0600
0,0250
0,0250

40

41

42

Um
H
H
H
H
H
H

Descripción
Ajudant d'oficial obra pública.
Peò solt.
Planta asfàltica de 120 Tn/h.
Camió de trabuc de 8 m3 de càrrega.
Estenedora de 2 a 4,5 m.
Compactador pneumàtics 8/23 Tn.
Costos indirectes 5%

Ut Plantació d'arbre d'18/20 cm de diàmetre de tronc.

Cantidad
1,0000
1,0000
0,0500
0,5000
0,5000
0,1000

Um
Ut
M3
H
H
H
H

Descripción
Tipuana d'18/120 cm de diàmetre de tronc.
Terra vegetal preparada per a sembrar.
Capatàs d'obra.
Oficial 1ª d'obra pública.
Peó especialitzat.
Camió de trabuc de 8 m3 de càrrega, amb grua.
Costos indirectes 5%

PA A justificar per modificació de serveis afectats.

Cantidad Um
1,0000
PA

Descripción
Modificació de serveis afectats.
Costos indirectes 5%

Precio
17,55
16,41
166,60
40,00
58,60
25,54
5,00

Importe
0,8775
0,8205
9,9960
2,4000
1,4650
0,6385
2,3248

Total

48,8211

Precio
66,11
4,51
22,45
20,38
16,98
42,00
5,00

Importe
66,1100
4,5100
1,1225
10,1900
8,4900
4,2000
4,7311

Total

99,3536

Precio
3.118,61
5,00

Importe
3.118,6100
155,9305

Total

3.274,5405

Precio
9.661,55

Importe
9.661,5500

Total

9.661,5500

Ut Segons pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut en les obres de construcció.

Cantidad Um
1,0000
Ut

Descripción
Seguretat i Salut segons Estudi.
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ANNEX Nº 5
JUSTIFICACIÓ DE RESIDUS CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ
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1.- NORMATIVA D'APLICACIÓ
1.1.- Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició.
Aquest Reial Decret té per objecte establir el règim jurídic de la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició, per tal de fomentar la seva prevenció, reutilització, reciclat i altres formes de
valorització, assegurant que els destinats a operacions d'eliminació rebin un tractament adequat, i
contribuir a un desenvolupament sostenible de l'activitat de construcció.
És d'aplicació l'article 2c), Obra de construcció o demolició, l'activitat consistent en:
La construcció, rehabilitació, reparació, reforma o demolició d'un bé immoble, com un edifici, carretera,
port, aeroport, ferrocarril, canal, presa, instal·lació esportiva o d’oci, així com qualsevol altre anàleg
d'enginyeria civil.
1.2.- Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de Construcció-Demolició, Voluminosos i
Pneumàtics Fora d'Ús de l'illa de Mallorca, de 4 de novembre de 2002, publicat al BOIB número 141
de 23 de novembre de 2002.
L'objecte d'aquest Pla director sectorial, segons el seu article 1, és el de l'establiment d'un marc de
compliment obligat per a la gestió adequada d'aquests residus a Mallorca.
Segons el seu article 2, l'àmbit d'aplicació és l'illa de Mallorca, i és d'aplicació en la gestió dels residus de
construcció-demolició i altres residus assimilables, voluminosos, que no tinguin la consideració de residu
perillós i pneumàtics fora d'ús, quedant fora de l'àmbit d'aplicació d'aquest Pla els residus de construcciódemolició o assimilables i voluminosos que tinguin la consideració de residus perillosos, i els vehicles al
final de la seva vida útil.
CARACTERÍSTIQUES I VALORACIÓ DELS RESIDUS
En el present annex es detallen el volum i característiques dels residus generats en l'execució de l'obra de
“Remodelació d’un tram dels carrers Sa Marina y des Voltor de Cala d’Or” en què es preveu la demolició
de vorades, paviment de voreres i fresat del paviment asfàltic de les calçades, amb les següents mesures:
Carrer Sa Marina:
Demolició de vorades:
Demolició de voreres:
Fresat paviment asfàltic:

334,00 ml,
563,00 m2
1.560,50 m2

(30,06) Tn.
(202,68) Tn
(187,20) Tn)

160,00 ml,
420,00 m2
480,00 m2

(14,40) Tn.
(151,20) Tn
(57,60) Tn)

Carrer des Voltor:
Demolició de vorades:
Demolició de voreres:
Fresat paviment asfàltic:

L'excavació en rases en terreny natural que es transportarà a un abocador adequat per a regeneració de
pedreres serà:
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Carrer Sa Marina
Drenatge:
Enllumenat públic:
Aigua potable:

234,00 m3
85,20 m3
70,00 m3

Carrer des Voltor
Enllumenat públic:
Aigua potable:

45,60 m3
64,00 m3

En el full adjunt es detalla el volum i pes dels productes de la demolició i excavació i el lloc on han de ser
transportats pel seu tractament.
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ÍNDEX:
1

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

1D

3

Altres tipologies

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

3

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ:

GESTIÓ Residus d'excavació:
- De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament
a la restauració de PEDRERES ( amb Pla de restauració aprovat )

Autor del projecte:

Ricardo Collado Sáez

I.C.C.P.

Núm. col·legiat: 5.430

2
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1

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ
m2
construïts a demolir

1

0

3

1 D Altres tipologies:

OBRA DE REURBANITZACIÓ . MILLORA DE PAVIMENTS I XARXES DE SERVEIS URBANS

Justificació càlcul:
Ml. Demolició de vorada de formigó
4

494,00
0,0375
18,525

Mesurament de vorada
Secció
Volum

Densitat

2,4000

Pes

44,46

Densitat

2,4000

Pes

353,88

Densitat

2,0000

Pes

244,80

ml
m2/ml
m3

M2. Demolició paviment hidràulic voreras
5

6

Medició de vorera
Espessor
Volum

983,00
0,15
147,45

m2
ml
m3

M2. Fresat de paviment de aglomerat asfàltic

7

Rasa per a nova alineació vorada
Ample
Espessor
Volum

2.040,00
1
0,06
122,40

8

2/4

ml
ml
m3
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Gestió Residus de Construcció - demolició:

- S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL
(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

- Avaluació del volum i característiques dels residus de construcció i demolició
-RESIDUS DE DEMOLICIÓ

1

Volum real total:

3
288,38 m

Pes total:

643,14 t

- Mesures de reciclatge in situ durant l'execució de l'obra:

-

TOTAL*:

Fiança:

125% x

TOTAL*

x

43,4 €/t (any 2006)**

643,14

34.850 €
* Per calcular la fiança
**Tarifa anual. Densitat: (0,5-1,2) t/m3

- Mesures de separació en origen durant l'execució de l'obra:

3

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ
3

Avaluació residus d'EXCAVACIÓ:

m3
excavats

Terrenys naturals: Grava i sorra compactada
Grava i sorra solta
Argiles
Altres
Reblerts:

498,80

Kg/m3 RESIDU REAL

Materials:
(Kg/m3)
2.000
1.700
2.100

(m3)
498,80
0,00
0,00

1.700
1,95
1.800

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

9.302

498,80

997,60

Terra vegetal
Farcit rasa de material d'excavació
Pedraplè
Altres
TOTAL:

3/4

t

(Tn)
997,60
0,00
0,00

t
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GESTIÓ Residus d'excavació:
- De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament
a la restauració de PEDRERES (amb Pla de restauració aprovat)

3 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ:

Volum real total:

498,80 m

Pes total:

997,60 t

3

- Observacions (reutilitzar a la pròpia obra, altres usos,...)

El material excavat es destinarà a restauració de pedreres

TOTAL:

-

997,60 t

0,00 t

Notes: -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):
* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres,
per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra
* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent
comunicació al Consell de Mallorca
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MEMÒRIA
1.1.- OBJECTE DEL PROJECTE
L’objecte del present Estudi de Seguretat i Salut és establir, durant la realització de l’obra, les previsions
respecte a prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de
reparació, conservació i manteniment, i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors.
Per a això s’ha de preveure els riscos davant el projecte i la seva projecció a l’execució de l’obra, sent per
tant els objectius del present Estudi de Seguretat i Salut els següents:
Conèixer el projecte i definir la tecnologia més adequada per a la realització de l’obra, amb la
finalitat d’intuir els possibles riscos que d’aquesta es desprenen.
Analitzar les unitats d’obra del projecte en funció dels seus factors formals i d’ubicació en
coherència amb la tecnologia i mètodes constructius a desenvolupar.


Definir tots els riscos que poden poguessin aparèixer al llarg de la realització dels treballs.



Dissenyar les línies preventives en funció d’una determinada metodologia a seguir i implantar
durant el procés de construcció.



Divulgar la prevenció entre tots els quals intervinguin en el procés de construcció, interessantlos en la seva pràctica amb la finalitat d’assolir la seva millor i més raonable col·laboració.



Crear un marc de salut laboral, en el qual la prevenció de les malalties professionals sigui
eficaç.



Definir les actuacions a seguir en el cas que fracassi la previsió tècnica i es produeixi l’accident,
de tal forma que l’assistència a l’accidentat sigui la més adequada i aplicada amb la màxima
celeritat i atenció possibles.



Dissenyar una línia formativa, per a prevenir, per mitjà del mètode de treball correcte, els
accidents..



Fer arribar la prevenció de riscos, des del punt de vista de costos, a cada empresa o autònoms
que intervinguin en l’obra, de tal forma que s’evitin pràctiques contràries a la seguretat i salut

L’objecte del present estudi és per tant analitzar el projecte i adoptar quants mecanismes preventius es
puguin preveure dintre de les possibilitats que el mercat ofereix per a evitar els accidents, i implantar les
adequades instal·lacions d’higiene i benestar per als treballadors.
Tot això en compliment del disposat en el RD 1627/1997, pel qual s’estableixen les "DISPOSICIONS
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ", B.O.E. de 25 d’octubre de
1997, en desenvolupament de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

Aquest Estudi servirà per a donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per a portar a terme
les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, mitjançant el corresponent Pla
de Seguretat i Salut.
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1.2.- CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES
1.2.1.- Ubicació i descripció de les obres
En síntesi, el projecte consisteixen en l’execució de les obres de millora de les zones per als vianants dels
carrers Sa Marina i des Voltor de Cala d’Or.
1.2.2.- Pressupost
El Pressupost Base de Licitació de les obres ascendeix a la quantitat de 500.000,00 euros.
1.2.3.- Mà d’obra prevista
S’estima que el nombre màxim de treballadors arribarà a la xifra de 10 operaris, amb una mitjana de 7.
1.2.4.- Procés de construcció
1.2.4.1.- Implantació
En aquesta fase es faran els següents treballs:


Clos del recinte. Es barrarà i tancarà tot el límit exterior de la zona afectada per les obres sense
interferir l’activitat normal, ni el trànsit dels vianants que circulin per les proximitats, sempre
d’acord amb el previngut per l’autoritat competent.



Instal·lacions provisionals d’obra. Es procedirà a la instal·lació dels pavellons provisionals
d’obra: vestuaris, lavabos, menjador, farmaciola, magatzems, oficines d’obra, etc., d’acord amb
la localització i característiques descrites en aquest estudi, dotant-les de les escomeses
d’energia elèctrica, aigua i clavegueram necessaris.

1.2.4.2.- Execució de les obres
Durant aquesta fase, es portaran a terme les següents activitats:
 Fresat paviment d’aglomerat asfàltic.
 Excavació de la calçada per a formació de caixa.
 Excavació en rases per a:
-Col·locació canonades de drenatge.
-Col·locació canonades d’aigua potable.
-Canalitzacions d’enllumenat públic.
 Col·locació del formigó en rases per a protecció de serveis.
 Col·locació de formigó en base de paviment de rajola.
 Pavimentació amb rajola.
 Pavimentació amb aglomerat asfàltic.
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1.2.4.3.- Maquinària i mitjans auxiliars
Durant el període d’execució de les obres està prevista la utilització de la següent maquinària i mitjans
auxiliars.
 Retroexcavadora sobre pneumàtics.


Pala sobre pneumàtics



Camió de transport.



Camió per a transport de formigó.



Camió grua.



Formigonera elèctrica.



Bomba autopropulsada per a col·locar formigó



Compressor.



Equip de soldadura oxiacetilènica - oxitall.



Compactadores.



Escales de mà.

1.3.- RISCOS
D’acord a la metodologia de construcció, del sistema constructiu previst, del nombre de treballadors i de
les fases crítiques per a la prevenció, els riscos detectables, expressats globalment, són


Els propis del treball realitzat per un o diversos treballadors.



Els derivats dels factors formals i d’ubicació del lloc de treball



Els quals tenen el seu origen en els mitjans materials empleats per a executar les diferents
unitats d’obra

S’adopta la metodologia d’identificar en cada fase del procés de construcció, els riscos específics, les
mesures de prevenció i protecció a prendre, així com les conductes que s’haurien d’observar en aquesta
fase d’obra.
Aquesta metodologia no suposa que en cada fase només existeixin aquests riscos o exclusivament hagin
d’aplicar-se aquestes mesures o dispositius de seguretat o calgui observar només aquestes conductes, ja
que depenent de la concurrència de riscos o per raó de les característiques d’un tall determinat, caldrà
emprar dispositius i observar conductes o normes que s’especifiquen en altres fases d’obra.
El mateix pot dir-se per al relatiu als mitjans auxiliars a emprar, o per a les màquines la utilització de les
quals es preveu.
L’especificació de riscos, amidades de protecció i les conductes o normes, es reiteren en moltes de les
fases d’obra. Això es deu al fet que aquesta informació haurà d’arribar als treballadors de forma
fraccionada i per especialitats, per a la seva informació - formació, justificant recepció del document que
se’ls lliura.
Les proteccions col·lectives i personals que es defineixen, així com les conductes que s’assenyalen tenen
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caràcter d’obligatòries i el fet d’incloure-les en la Memòria obeeix a raons metodològiques, però tenen el
mateix caràcter que si estiguessin inserides en el Plec de Condicions.
1.3.1.- Anàlisis de riscos i mesures preventives en les fases de construcció
1.3.1.1.- Implantació
a) Riscos detectables


Caigudes de persones al mateix nivell.



Atropellaments i cops contra objectes.



Caigudes de materials



Incendis.



Risc de contacte elèctric.



Esfondrament d’apilaments

b) Normes preventives.


Se senyalitzaran les vies de circulació interna o externa de l’obra.



Se senyalitzaran els magatzems i llocs d’apilament i quanta senyalització informativa sigui
necessària.



Es muntarà tota la instal·lació elèctrica tenint en compte la càrrega d’energia que ha de
suportar, així com els elements de protecció necessaris per a cada circumstància (diferencials,
fusibles, etc.



S’instal·laran els diferents agents extintors d’acord als tipus de foc a extingir.



L’apilament de mitjans i materials es farà tenint en compte els pesos i formes de cadascun
d’ells. S’apilaran de major a menor, romanent els més pesats o voluminosos en les zones
baixes.

c) Equips de protecció individual.


Casc de seguretat



Guants de seguretat



Calçat de seguretat.



Vestit d’aigua per a temps plujós

1.3.1.2.- Excavació en formació de caixa i manipulació de materials solts
a)

Riscos detectables
 Caigudes o despreniments del material.
 Cops o xocs amb objectes o entre vehicles. Atropellament.
 Caiguda o bolcada de vehicles. Atrapa ment per material o vehicles.
 Vibracions.
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 Soroll.
 Sobreesforç.
b) Normes preventives
 Tot el personal que manegi la maquinària per a aquestes operacions serà especialista en ella.
 Tots els vehicles seran revisats periòdicament, especialment en els òrgans d’accionament
pneumàtic, quedant reflectides les revisions en el llibre de manteniment.
 Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que duran
sempre escrita de forma llegible.
 Tots els vehicles de transport de material empleats especificaran clarament la "Tara" i la
"Càrrega màxima".
 Es prohibeix el transport de personal en les màquines.
 En els vehicles es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en
nombre superior als seients existents en l'interior.
 Cada equip de càrrega i descàrrega serà coordinat per personal competent.
 Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes del camió, per a evitar polsegueres
(especialment si s’ha de conduir per vies públiques, carrers i carreteres).
 Se senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles en l'interior de l’obra per a evitar les
interferències.
 Totes les maniobres d’abocament en reculada seran vigilades per personal competent.
 Es prohibeix la permanència de persones en la ràdio d’acció de les màquines.
 Excepte camions, tots els vehicles emprats en aquesta obra, per a les operacions de farciment i
compactació seran dotats de botzina automàtica de marxa cap a enrere.
 Els vehicles utilitzats estaran dotats de la pòlissa de segur amb responsabilitat civil.
 Els conductors de qualsevol vehicle proveït de cabina tancada, queden obligats a utilitzar el
casc de seguretat a d’abandonar la cabina en l'interior de l’obra.
c) Equip de protecció individual.
 Casc de seguretat.
 Calçat de seguretat amb sola antilliscant.
 Botes de goma o P.V.C.
 Mascareta antipols amb filtre mecànic.
 Guants de seguretat.
 Cinturó antivibratori.
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 Guants de goma o P.V.C.
 Protectors auditius.
1.3.1.3.- Excavació en rases
a) Riscos detectables


Despreniments.



Caiguda de persones al mateix nivell.



Caiguda de persones a diferent nivell.



Bolcades



Atrapament.



Atropellaments per màquines o vehicles.



Els derivats per contactes amb conduccions enterrades.



Inundacions per trencament de conduccions enterrades o d’avingudes inesperades d’aigua.



Corts i/o cops per o contra objectes, màquines, etc.



Projecció de partícules als ulls.



Caigudes d’objectes o materials.



Inhalació d’agents tòxics o pulverulents.



Asfíxia

b) Normes preventives
El personal que ha de treballar en aquesta obra en d’interior de les rases coneixerà els riscos als quals pot
estar sotmès.
L’accés i sortida d’una rasa s’efectuarà per mitjans sòlids i segurs.
Queden prohibits els apilaments (terres, materials, etc.) a la vora d’una rasa mantenint la distància
adequada per a evitar sobrecàrregues.
Quan la profunditat d’una rasa o les característiques geològiques ho aconsellin s’apuntalarà o s’atalussarà
les seves parets
Quan la profunditat d’una rasa sigui inferior als 2 m., pot instal·lar-se una senyalització de perill dels
següents tipus:
un balisament paral·lel a la rasa formada per corda de banderoles sobre peus drets.
en casos excepcionals es tancarà eficaçment l’accés a la coronacions de les vores de les rases en tota
una determinada zona.
Si els treballs requereixen il·luminació s’efectuarà mitjançant torretes aïllades amb presa a terra, en les
quals s’instal·laran projectors d’intempèrie, alimentats a través d’un quadre elèctric general d’obra.
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Si els treballs requereixen il·luminació portàtil, l’alimentació dels llums s’efectuarà a 24 V. Els portàtils
estaran proveïts de reixeta protectora i de carcassa-mànec aïllats elèctricament.
En règim de pluges i embassament de les rases (o trinxeres), és imprescindible la revisió minuciosa i
detallada abans de reprendre els treballs.
S’establirà un sistema de senyals acústics conegudes pel personal, per a ordenar la sortida de les rases
en cas de perill.
Es revisarà l’estat de corts o talussos a intervals regulars, en aquells casos en els quals puguin rebre
embranzides exògenes per proximitat de camins, carreteres, carrers, etc. transitats per vehicles, i
especialment si en la proximitat s’estableixen talls amb ús de martells pneumàtics, compactacions per
vibració o pas de maquinària per al moviment de terres.
Els treballs a realitzar en les vores de les rases o trinxeres, amb talussos no molt estables, s’executaran
subjectes amb el cinturó de seguretat amarrat a "punts forts", situats en l’exterior de les rases.
S’efectuarà l’acovardeixi immediat de les aigües que afloren (o cauen) en d’interior de les rases per a
evitar que s’alteri l’estabilitat dels talussos.
Es revisaran els apuntalaments després de la interrupció dels treballs abans de reprendre’ls de nou.
c) Equips de protecció individual,


Casc de seguretat



Mascareta antipols amb filtre mecànic.



Guants de seguretat.



Calçat de seguretat.



Botes de goma o PVC .



Vestit per a ambients humits o plujosos.



Protectors auditius.

1.3.1.4.- Manipulació i posada en obra del formigó.
a) Riscos detectables
 Caiguda de persones i/o objectes al mateix nivell.
 Caiguda de persones i/o objectes a diferent nivell.
 Trepitjades sobre objectes punxents.
 Cops per o contra objectes, materials, etc.
 Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments).
 Esquitxades. Projecció de partícules als ulls.
 Atrapaments.
 Vibracions per maneig d’agulles vibrants.
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 Contactes elèctrics. Riscos higiènics per ambients pulverulents.
 Ferides per màquines talladores.
 Sobreesforços.
b) Normes preventives
b.1.) Abocaments directes mitjançant canaleta
Es prohibeix situar als operaris darrere dels camions formigonera durant la reculada.
La maniobra d’abocament serà dirigida per personal competent que vigilarà que no es realitzin maniobres
insegures.
b.2.) Abocaments mitjançant poal o catúfol
Es prohibeix carregar del poal per sobre de la càrrega màxima.
Se senyalitzarà mitjançant una traça horitzontal el nivell màxim d'omplert del poal
Es prohibeix traslladar càrregues suspeses en les zones on es trobi treballant personal.
L’obertura del poal per a abocament s’executarà exclusivament accionant la palanca amatent a aquest
efecte, amb les mans protegides amb guants impermeables.
S’evitarà copejar amb del poal els encofrats.
Del poal penjaran caps de guia per a ajuda a la seva correcta posició d’abocament. Es prohibeix guiar-lo o
rebre’l directament, en prevenció de caigudes per moviment pendular del poal
b.3.) Abocaments mitjançant bombeig.
L’equip encarregat del maneig de la bomba de formigó estarà especialitzat en aquest treball.
La canonada de la bomba de formigonat es donarà suport sobre cavallets, apuntalant-se les parts
susceptibles de moviment.
La mànega terminal d’abocament serà governada per un mínim alhora de dos operaris, per a evitar cops o
caigudes per l’acció incontrolada de la boca d’abocament.
Abans de l’inici del formigonat d’una determinada superfície (lloses, per exemple), s’establirà un camí de
taulons segur sobre els quals donar-se suport els operaris que governen l’abocament amb la mànega.
El formigonat d’elements verticals s’executarà governant la mànega des de bastida de formigonat.
El maneig, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un operari
especialista.
A l’inici del treball s’enviaran lletades fluides perquè actuïn com lubrificants en d’interior de les canonades
facilitant el lliscament del material.
Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar el receptacle de recollida a la
sortida de la mànega després del recorregut total del circuit. En cas de detenció de la bola, es paralitzarà
la màquina. Es reduirà la pressió a zero i es desmuntarà a continuació la canonada.
Els operaris amarraran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja, a elements sòlids,
apartant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés.
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Es revisaran periòdicament els circuits d’oli de la bomba de formigonat, emplenant la documentació
corresponent
b.4.) Normes preventives d’aplicació durant el formigonat de bigues i lloses.
Abans de l’inicia de l’abocament del formigó, personal competent revisarà el bon estat de seguretat de les
parets dels fonaments.
 Abans de l’inici del formigonat personal competent revisarà el bon estat de seguretat dels
encofrats en prevenció de rebentades i de vessaments.
 Es mantindrà una neteja acurada durant aquesta fase. S’eliminaran, abans de l’abocament del
formigó, puntes, resta de fusta, rodons i filferros.
 S’instal·laran passarel·les de circulació de persones sobre les rases a formigonar, formades per
un mínim de tres taulons travats (60 cm. d’amplària).
 Per a vibrar el formigó des de posicions sobre la fonamentació que es formigona, s’establiran
plataformes de treball mòbils, formades per un mínim de tres taulons que es disposaran
perpendicularment a l’eix de la rasa o sabata.
b.5.) Normes preventives d’aplicació durant el formigonat de murs
 Abans de l'inici de l’abocament del formigó, personal competent revisarà el bon estat de
seguretat dels apuntalaments de contenció de terres dels tal·losos del buidatge que interessen
a la zona de mur que es va a formigonar, per a realitzar els reforços o sanejos que fossin
necessaris.
 L’accés al espai comprès entre l’encofrat extern i el talús del buidatge s’efectuarà mitjançant
escales de mà. Es prohibeix l’accés "escalant a l’encofrat".
 Abans de l'inici del formigonat, i com rematada dels treballs d’encofrat, s’haurà construït la
plataforma de treball de coronació del mur des de la qual ajudar a les labors d’abocament i
vibrat.
 La plataforma de coronació d’encofrat per a abocament i vibrat que s’establirà a tot el llarg del
mur, tindrà les següents dimensions:
-Longitud: la del mur.
-Amplària: 60 cms. (3 taulons mínim).
-Sustentació: tornapuntes sobre l’encofrat.
-Protecció: barana de 90 cms. d’altura formada per passamans, llistó intermedi i rodareu de
15 cm.
-Accés: mitjançant escala de mà reglamentària.
 L’abocament del formigó en d’interior de l’encofrat es farà repartint uniformement al llarg del
mateix, per tongades regulars, en evitació de sobrecàrregues puntuals que puguin deformar o
rebentar l’encofrat
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1.3.1.5.- Pavimentació
a).Riscos detectables
 Bolcades.
 Xocs.
 atropellaments.
 Atrapaments.
 Cremades.
 Intoxicació amb productes bituminosos.
 Cops.
 Corts.
 Atmosferes agressives.
 Sorolls.
 Incendis.
 Pols.
 Vibracions
1.3.1.6.- Instal·lacions elèctriques.
Es farà lliurament a l'instal·lador elèctric la Normativa de la Companyia Subministradora perquè sigui
seguida durant l'execució dels treballs elèctrics a realitzar en les obres.
Especialment es tindrà en compte les següents normes preceptives:
 No es permetrà les connexions a terra a través de conduccions d'aigua. No es permetrà
"enganxar" a les canonades, ni fer en elles o assimilables armadures, pilars, etc.
 No es permetrà el trànsit de carretons i persones sobre mànegues elèctriques, poden pelar-se i
produir accidents.
 No es permetrà el trànsit sota línies elèctriques amb elements longitudinals transportats a
muscle (perxes, regles, escales de mà i assimilables). La inclinació de la peça pot arribar a
produir el contacte elèctric.
 No es permetrà l'anul·lació del fil de terra de les mànegues elèctriques. No es permetrà les
connexions directes cable - clavilla d'altra màquina.
 Es vigilarà la connexió elèctrica de cables ajudats a força de petites falques de fusta. Es
desconnectaran immediatament. Es durà sempre connexions "mascle" normalitzades per a la
seva instal·lació.
 No es permetrà que es desconnectin les mànegues pel procediment del "estirada". S'obligarà a
la desconnexió amarrant i llençant de la clavilla endoll.
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 No es permetrà la ubicació de quadres de distribució o connexió elèctrica en les zones dels
forjats amb buits, retirant-los cap a llocs ferms encara que cobreixi els buits amb proteccions.
 No es permetrà la ubicació de quadres de distribució o connexió elèctrica al costat de la vora
de forjats, retirant-los a zones més segures encara que estiguin protegits les vores dels forjats.
 No es permetrà la ubicació de quadres de distribució o connexió elèctrica en els altiplans de les
escales, retirant-los cap a d’interior de la planta (evidentment, ha de procurar-se que el lloc triat
sigui operatiu).
 Comprovis diàriament el bon estat dels disjuntors diferencials, a l'inici de la jornada i després
de la pausa dedicada per al menjar, accionant el botó de test.
 Es tindrà sempre en el magatzem un disjuntor de recanvi (mitjana o alta sensibilitat) amb el
qual substituir ràpidament l’avaria’t.
 Es tindrà sempre en el magatzem interruptors automàtics (magnetotèrmics) amb els quals
substituir immediatament els avariats.
 Mantingui’s en bon estat (o substitueixi's davant la deterioració) totes els senyals de "perill
electricitat" que s’hagin previst per a l’obra
1.3.2.- Anàlisi de riscos de la maquinària i mitjans auxiliars.
TOT L’EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL HAURÀ D’ESTAR CERTIFICAT I CONTARÀ AMB EL
MARCAT CE.
1.3.2.1.- Pala carregadora sobre pneumàtics
1.3.2.2.- a) Riscos detectables.


Atropellament.



Lliscament de la màquina.



Màquina en marxa, fora de control per abandó de la cabina de comandament sense
desconnectar la màquina.



Bolcada de la màquina.



Caiguda de la pala per pendents.



Xoc contra altres vehicles.



Contacte amb línies elèctriques (aèries o enterrades).



Desplomis de talussos o de fronts d’excavació.



Incendi.



Cremades (treballs de manteniment).



Atrapaments.



Projecció d’objectes durant el treball.



Caiguda de persones a diferent nivell.
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Cops. Soroll.



Vibracions.



Riscos higiènics d’ambient contaminat per pols



Sobreesforços

b) Normes preventives
b.1.- Normes o mesures preventives tipus.
Als conductors de les pales carregadores se’ls comunicarà per escrit la normativa preventiva abans de
l’inicio dels treballs. Del lliurament quedarà constància escrita.
b.2.- Normes d’actuació preventiva per als conductors de la pala carregadora.


Pujar o baixar de la pala carregadora de forma frontal utilitzant els esglaons i agafadors
amatents per a tal funció.



No saltar mai directament al sòl, si no és per perill imminent.



No realitzar "ajustaments" amb la màquina en moviment o amb el motor en funcionament.



No es permetrà l’accés a la maquina de persones no autoritzades.



No treballar amb la màquina en situació d’avaria, encara que sigui amb fallades esporàdiques.



Per a realitzar operacions de servei necessàries, donar suport la cullera en el sòl, parar el
motor, posar el fre de mà i bloquejar la màquina.



Mantenir neta la cabina d’olis, grasses, draps, etc.



En cas d’escalfament del motor no obrir directament la tapa del radiador. Esperar que baixi la
temperatura i operar posteriorment.



Evitar tocar el líquid anticorrosiu. Si fos necessari fer-lo protegir-se amb guants i ulleres
antiprojeccions.



No fumar quan es manipula la bateria.



No fumar quan s’abasteixi de combustible.



No tocar directament el electròlit de la bateria amb les mans. Si fos necessari fer-lo per algun
motiu, protegir-se amb guants de seguretat amb protecció enfront d’agents càustics o
corrosius.



Si ha de manipular-se el sistema elèctric per alguna causa, desconnectar el motor i extreure la
clau del contacte totalment.



Durant la neteja de la màquina, protegir-se amb mascareta, mico, i guants de goma. Quan
s’utilitzi aire a pressió, evitar les projeccions d’objectes.



No alliberar els frens de la màquina en posició de desocupada, si abans no s’ha instal·lat els
tacs d’immobilització en les rodes.
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Si s’ha d’arrencar la màquina mitjançant la bateria d’una altra, prendre precaucions per a evitar
espurneig dels cables. Recordar que els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Les
bateries poden esclatar per causa d’una espurna.



Vigilar la pressió dels pneumàtics. S’ha de treballar amb l'inflat a la pressió recomanada pel
fabricant de la màquina.



Durant el farciment d’aire de les rodes, situar-se després de la banda de rodadora apartant-se
del punt de connexió i llanda.



Els camins de circulació interna de l’obra, es cuidaran per a evitar brandons i enfangaments
excessius que minvin la seguretat de la circulació de la maquinària.



No s’admetran en obra pales carregadores que no vengen amb la protecció de cabina
antibolcada i antiimpacte instal·lada.



Les proteccions de cabina antibolcada i antiimpacte per a cada model de pala, seran les
dissenyades expressament pel fabricant per al seu model.



Les proteccions de la cabina antibolcada no presentaran deformacions d’haver resistit cap
bolcada.



Es revisaran periòdicament tots els punts d'escapi del motor, amb la finalitat d’assegurar que el
conductor no rep en la cabina gasos procedents de la combustió. Aquesta precaució
s’extremarà en els motors proveïts de ventilador d’aspiració per al radiador.



Les pales carregadores d’obra estaran dotades d’una farmaciola de primers auxilis. es pales
carregadores d’obra que hagin de transitar per la via pública, compliran amb les disposicions
legals necessàries per a realitzar aquesta funció i duran col·locat el cinturó de seguretat.



Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa.



Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense recolzar en el
sòl.



La cullera durant els transports de terres romandrà el més baixa possible per a poder
desplaçar-se amb la màxima estabilitat.



Els ascensos o descensos de la pala amb la cullera carregada s’efectuaran sempre utilitzant
marxes curtes.



La circulació sobre terrenys desiguals s’efectuarà a velocitat lenta.



Es prohibeix transportar persones en la màquina, salvo en condicions d’emergència.



Es prohibeix hissar a persones per a accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera (dintre,
encamellat o pendent d'ella)



Les pales carregadores estaran dotades d’un extintor, timbrat i amb les revisions al dia.



Es prohibeix l’accés a les pales carregadores utilitzant la vestimenta sense cenyir (pot
enganxar-se en sortints, controls, etc.).
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Es prohibeix encamellar-se a la pala durant la realització de qualsevol moviment. Es prohibeix
pujar o baixar de la pala en marxa.



Les pales carregadores estaran dotades de llums i botzina.



Es prohibeix arrencar el motor sense abans cerciorar-se que no hi ha ningú en l’àrea d’operació
de la pala.



Els conductors se cercioraran que no existeix perill per als treballadors que es trobin en
d’interior de pous o rases pròxims al lloc d’excavació.



Els conductors haurien de controlar els excessos de menjar, així com evitar la ingestió de
begudes alcohòliques abans o durant el treball.

c) Equip de protecció individual.


Ulleres antiprojeccions.



Casc de seguretat.



Guants de cuir.



Guants de goma o de PVC .



Cinturó antivibratori.



Calçat de seguretat amb sola antilliscant.



Botes de goma o PVC .



Mascaretes amb filtre mecànic.



Protectors auditius

1.3.2.3.- Retroexcavadora sobre pneumàtics
a) Riscos detectables més comuns


Atropellament.



Lliscament de la màquina.



Màquines en marxa fora de control (abandó de la cabina de comandament sense desconnectar
la màquina i bloquejar els frens).



Bolcada de la màquina (inclinació del terreny superior a d’admissible per a la circulació de la
retroexcavadora).



Caiguda per pendents (treballs a la vora de talussos, corts i assimilables).



Xoc contra altres vehicles.



Contacte amb línies elèctriques aèries o enterrades.



Interferències amb infraestructures urbanes (clavegueram, xarxa d’aigües i línies de conducció
de gas o d’electricitat).
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Incendi.



Cremades (treballs de manteniment).



Atrapament (treballs de manteniment).



Projecció d’objectes.



Caigudes de persones a diferent nivell.



Cops.



Soroll.



Vibracions.



Riscos higiènics d’ambient contaminat per pols.



Sobreesforços

b) Normes preventives
b.1.- Normes o mesures preventives tipus.
Es lliurarà als conductors que hagin de manejar aquest tipus de màquines, les normes i exigències de
seguretat que els afectin específicament segons l’Estudi de Seguretat. Del lliurament, quedarà constància
escrita.
b.2.- Normes d’actuació preventiva per als maquinistes de la retroexcavadora


Pujar o baixar de la màquina de forma frontal utilitzant els esglaons i agafadors amatents per a
tal funció.



No accedir a la màquina encamellar-se a través de les cadenes o rodes.



No saltar mai directament al sòl, si no és per perill imminent.



No realitzar "ajustaments" amb la màquina en moviment i amb el motor en funcionament.



No es permetrà l’accés a la maquina de persones no autoritzades.



No treballar amb la màquina en situació d’avaria, encara que sigui amb fallades esporàdiques.



Per a realitzar les operacions de servei necessàries, donar suport la cullera en el sòl, parar el
motor, posar el fre de mà i bloquejar la màquina.



Mantenir neta la cabina d’olis, grasses, draps, etc.



En cas d’escalfament del motor no obrir directament la tapa del radiador. Esperar que baixi la
temperatura i operar posteriorment.



Evitar tocar el líquid anticorrosiu. Si fos necessari fer-lo protegir-se amb guants i ulleres
antiprojeccions.



Canviar l’oli del motor i del sistema hidràulic en fred per a evitar cremades.



Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables. Si deuen manipulés, no fumar ni acostar
foc.
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Si fos necessari tocar l’electròlit (líquid de la bateria), ha de fer-se protegit amb guants de
seguretat adequats.



Si ha de manipular-se el sistema elèctric per alguna causa, desconnectar el motor i extreure la
clau de contacte totalment.



Durant la neteja de la màquina, protegir-se amb mascareta, mico i guants de goma. Quan
s’utilitzi aire a pressió, evitar les projeccions d’objectes.



Abans de soldar canonades del sistema hidràulic, han de buidar-se i netejar-les d’oli. Recordar
que l’oli del sistema hidràulic pot ser inflamable.



No alliberar els frens de la màquina en posició de desocupada, si abans no ha instal·lat els tacs
d’immobilització de les rodes.



Si s’ha d’arrencar la màquina mitjançant la bateria d’una altra, prendre precaucions per a evitar
espurneig dels cables. Recordar que els electròlits emeten gasos inflamables. Les bateries
poden esclatar per causa d’una espurna.



Vigilar la pressió dels pneumàtics. S’ha de treballar amb l'inflat a la pressió recomanada pel
fabricant del seu retroexcavadora.



Prendre tota classe de precaucions quan necessiti usar la cullera bivalva, ja que aquesta pot
oscil·lar en totes les adreces i copejar a la cabina o a les persones circumdants que treballen al
costat de la màquina.



Abans d’iniciar cada torn de treball, comprovar que els comandaments funcionin correctament.



No oblidar ajustar el seient perquè pugui arribar a els controls amb facilitat i el treball li resultarà
més agradable.



Les operacions de control del bon funcionament dels comandaments han de realitzar-se amb
marxes summament lentes.



Si topen amb cables elèctrics, no saltar de la màquina fins a haver interrompí el contacte i
allunyat a la "retro" del lloc. Saltar llavors, sense tocar a un temps el terreny i la màquina.



Els camins de circulació interna de l’obra es traçaran segons el dissenyat prèviament.



Es fitarà l’entorn de la zona de treball, quan les circumstàncies ho aconsellin a una distància
igual a la de l’abast màxim del braç excavador. Es prohibeix la permanència de persones dintre
d’aquest entorn.



Les cabines seran exclusivament les indicades pel fabricant per a cada model de "retro" a
utilitzar.



Es revisaran periòdicament tots els punts d'escapi del motor per a evitar que en la cabina es
rebin gasos nocius.



Les retroexcavadores a utilitzar en obra estaran dotades d’una farmaciola portàtil de primers
auxilis, situat de forma protegida per a conservar-lo net.
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Les retroexcavadores a emprar en l’obra compliran tots els requisits perquè puguin
autodesplazar-se per carretera.



Es prohibeix que els conductors abandonin la "retro" amb el motor en marxa.



Es prohibeix que els conductors abandonin la "retro" sense haver abans dipositat la cullera en
el sòl.



Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb la cullera bivalva sense tancar,
encara que quedi recolzada en el sòl.



Els ascensos o descensos de les culleres amb càrrega es realitzaran lentament.



Es prohibeix el transport de persones en la "retro", salvo en casos d’emergència.



Es prohibeix utilitzar el braç articulat o les culleres per a hissar persones i accedir a treballs
puntuals.



Les retroexcavadores a utilitzar en obra estaran dotades d’un extintor, timbrat i amb les
revisions al dia.



Es prohibeix expressament accedir a la cabina de comandaments de la "retro", utilitzant
vestimentes sense cenyir i cadenes, rellotges, anells, etc. que puguin enganxar-se en els
sortints i controls.



Es prohibeix realitzar maniobres de moviments de terres sense abans haver posat en servei els
suports hidràulics d’immobilització.



Es prohibeix expressament en obra el maneig de grans càrregues (cullera a ple omplert), sota
règim de forts vents.



Es prohibeix realitzar esforços per sobre del límit de càrrega útil de la retroexcavadora.



El canvi de posició de la "retro", s’efectuarà situant el braç en el sentit de la marxa (estalvi en
distàncies molt curtes).



El canvi de la posició de la "retro" en treballs a mitjan vessant, s’efectuarà situant el braç cap a
la part alta del pendent amb la finalitat d’augmentar en tant que sigui possible l’estabilitat de la
màquina.



Es prohibeix estacionar la "retro" en les zones d’influència de les vores dels talussos, rases i
assimilables, per a evitar el risc de bolcades per fatiga del terreny.



Es prohibeix realitzar treballs en d’interior de les trinxeres (o rases), en la zona d’abast del braç
de la retro.



Es prohibeix abocar els productes de l’excavació amb la retro a la vora la rasa, respectant la
distància màxima que eviti la sobrecàrrega del terreny.



Els conductors haurien de controlar l’excés de menjar, així com evitar la ingestió de begudes
alcohòliques abans o durant el treball
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c) Equip de protecció individual


Casc de seguretat.



Ulleres antiprojeccions.



Guants de cuir.



Guants de goma o de PVC .



Cinturó antivibratori.



Calçat de seguretat antilliscant.



Botes de goma o PVC .



Mascaretes amb filtre mecànic recanviable antipols.



Protectors auditius.

1.3.2.4.- Camió de transport
a) Riscos detectables més comuns


Els derivats del tràfic durant el transport.



Bolcada del camió.



Atrapament.



Caiguda de persones a diferent nivell.



Atropellament de persones (entrada, circulació interna i sortida).



Xoc o cop contra objectes o altres vehicles.



Sobreesforços (manteniment).

b) Normes preventives
b.1.- Normes o mesures preventives tipus


Abans d’iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material, a més d’haver accionat el
fre de mà de la cabina del camió, s’instal·laran tascons immobilitzats en les quatre rodes, en
prevenció d’accidents per fallada mecànica.



Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides, en cas necessari, per un
especialista coneixedor de la conducta més adequat.



El ganxo de la grua auxiliar, estarà dotat de pestells de seguretat.



Les càrregues s’instal·laran sobre la caixa de forma uniforme compensant els pesos, de la
manera més uniformement repartida possible.



L’accés i circulació interna de camions en l’obra s’efectuarà pels llocs expressament habilitats a
aquest efecte.
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Les operacions de càrrega i de descàrrega dels camions, s’efectuaran en els llocs degudament
habilitats per a això.



Tots els camions dedicats al transport de materials per a aquesta obra estaran en perfectes
condicions de manteniment i conservació.



Les maniobres de posició correcta (aparcament) i expedició, (sortida), del camió seran dirigides
per un operari adequat, en cas necessari.



El caramull màxim permès per a materials solts no superarà el pendent ideal del 5% i es cobrirà
amb una lona, en previsió de desplomis.



A les quadrilles encarregades de la càrrega i descàrrega dels camions, se’ls farà lliurament de
la normativa de seguretat, guardant constància escrita d’eix

b.2.- Normes de seguretat per als treballs de càrrega i descàrrega de camions


Abans de procedir a la tasca de càrrega i descàrrega s’ha de disposar de guants i manyoples
de cuir.



Utilitzar sempre el calçat de seguretat.



Seguir sempre les instruccions del cap de l’equip.



Si és necessari guiar les càrregues en suspensió, ha de fer-se mitjançant "caps de govern"
lligats a elles. Evitar empènyer-les directament amb les mans.



No saltar al sòl des de la càrrega o des de la caixa si no és per a evitar un risc greu.



Als conductors dels camions se’ls lliurarà la normativa de seguretat. Del lliurament quedarà
constància per escrit.

c) Equip de protecció individual


Casc de seguretat.



Guants de seguretat (manteniment).



Calçat de seguretat amb sola antilliscant.



Cinturó antivibratori.

1.3.2.5.- Camió formigonera
a) Riscos detectables més comuns


Els derivats del tràfic durant el transport.



Bolcada del camió, (terrenys irregulars, enfangats, etc.).



Atrapament durant el desplegament, muntatge i desmuntatge de les canaletes.



Caiguda a diferent nivell.



Atropellament.



Col·lisió contra altres màquines, (moviment de terres, camions, etc.).
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Cops per o contra objectes.



Caiguda de materials.



Sobreesforços.



Riscos higiènics per contacte amb el formigó

b) Normes preventives
b.1.- Normes o mesures preventives tipus


La posada en estació i els moviments del camió-formigonera durant les operacions
d’abocament, seran dirigits en cas necessari per un operari adequat, en prevenció dels riscos
per maniobres incorrectes.



La neteja de la cuba i canaletes s’efectuarà en els llocs plasmats en els plànols per a tal labor,
en prevenció de riscos per la realització de treballs en zones pròximes.



Les operacions d’abocament al llarg de corts en el terreny s’efectuaran separats a una
distància adequada que eviti el risc de despreniments en el terreny.



Als conductors dels camions-formigonera, a l'entrar en l’obra, se’ls lliurarà la normativa de
seguretat, quedant constància escrita d’això

b.2.- Normes de seguretat per a visitants
 Atenció, penetra vostè en una zona de risc, segueixi les instruccions que se li han donat per a
arribar al lloc de l’abocament del formigó.
 Quan es s’hagués de sortir de la cabina del camió utilitzar el casc de seguretat que se li ha
lliurat juntament amb aquesta nota.
 Respecti les senyales de tràfic internes de la obra.
c) Equip de protecció individual
 Casc de seguretat.
 Guants de seguretat.
 Guants de goma o PVC .
 Botes de goma o PVC .
 Calçat de seguretat amb sola antilliscant.
 Mandil impermeable (neteja de canaletes).
 Cinturó antivibratori.
1.3.2.6.- Camió grua
a) Riscos detectables més comuns
 Els derivats del tràfic durant el transport.
 Bolcada del camió.
 Atrapament.
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 Caiguda a diferent nivell.
 Atropellament.
 Caiguda de materials (desplomi de la càrrega).
 Cops por o contra objectes, materials o maquines.
b) Normes preventives
b.1.- Normes o mesures preventives tipus


Abans d’iniciar les maniobres de càrrega s’instal·laran tascons inutilitzadors en les quatre rodes
i els gats estabilitzadors.



Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista en prevenció dels
riscos per maniobres incorrectes.



Els ganxos de pengi estaran dotats de pestells de seguretat.



Es prohibeix expressament sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del
camió en funció de l’extensió del braç-grua.



El gruista tindrà en tot moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no fos possible, les
maniobres seran expressament dirigides per un operari adequat, en previsió dels riscos per
maniobres incorrectes.



Es prohibeix realitzar suspensió de càrregues de forma lateral quan la superfície de suport del
camió estigui inclinada cap al costat de la càrrega, per a evitar la bolcada.



Es prohibeix estacionar o circular amb el camió grua a distàncies que puguin afectar a
l’estabilitat de les terres per risc de despreniment.



Es prohibeix realitzar estirades esbiaixades de la càrrega.



Es prohibeix arrossegar càrregues amb el camió grua (el remolcat s’efectuarà segons
característiques del camió).



Les càrregues en suspensió, per a evitar cops i balancejos es guiaran mitjançant caps de
govern.



Es prohibeix la permanència de persones entorn del camió grua a distàncies inferiors a 5
metres.



Es prohibeix la permanència sota les càrregues en suspensió.



El conductor del camió grua estarà en possessió del certificat que ho capaciti per a realitzar
aquestes operacions.



Al personal encarregat del maneig del camió grua se li farà lliurament de la següent normativa
de seguretat. De la seva recepció quedarà constància per escrit

b.2.- Normes de seguretat para per als operadors del camió grua


Mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a enfonsament



Evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella sobre el personal.
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No es farà marxa enrere sense l’ajuda d’un operari adequat. Després de la màquina pot haver
operaris i objectes que el maquinista desconeix en iniciar la maniobra.



Pujar i baixar del camió grua pels llocs previstos per a això.



No saltar mai directament al sòl des de la màquina si no és per un imminent risc.



Si entrar en contacte amb una línia elèctrica. Demanar auxili amb la botzina i esperi rebre
instruccions. No intentar abandonar la cabina encara que el contacte amb l’energia elèctrica
hagi cessat. Sobretot, no es permetrà que ningú toqui el camió grua.



No fer per si mateix maniobres en espais estrets. Demanar ajuda d’un operari adequat.



Abans de creuar un "pont provisional d’obra" cerciorar-se que té la resistència necessària per a
suportar el pes de la màquina.



Assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d’iniciar cap desplaçament. Posar-lo en la
posició de viatge.



No es permetrà que ningú s’encamelli sobre la càrrega.



No realitzar mai arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixades. La grua pot bolcar i en el
millor dels casos, la pressió i esforços realitzats poden danyar els sistemes hidràulics del braç.



No intentar sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per a ser hissada.



Aixecar una sola carrega cada vegada. La càrrega de diversos objectes distints pot resultar
problemàtica i difícil de governar.



Assegurar-se que la màquina està estabilitzada abans d’aixecar càrregues. Posar en servei els
gats estabilitzadors totalment estesos, és la posició més segura.



No abandonar la màquina amb una càrrega suspesa.



No es permetrà que hagi operaris sota les càrregues suspeses.



Abans d’hissar una càrrega, comprovar en la taula de càrregues de la cabina la distància
d’extensió màxima del braç.



No sobrepassar el límit marcat en ella. Respectar sempre les taules, rètols i senyals adherits a
la màquina i faci que les respecti la resta del personal.



Evitar el contacte amb el braç telescòpic en servei, pot sofrir atrapaments.



Abans de posar en servei la màquina, comprovar tots els dispositius de frenat.



No es permetrà que la resta del personal accedeixi a la cabina o manegi els comandaments.



No consentir que s’utilitzin aparells, balancins, eslingues o estrops defectuosos o danyats.



Assegurar-se que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o estrops posseeixin el
pestell de seguretat que eviti el desenganxi fortuït.



Utilitzar sempre les peces de protecció que se li indiquin en l’obra.



En accedir a l’obra, se li farà lliurament al conductor del camió grua, de la següent normativa de
seguretat. D’això quedarà constància escrita.
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c) Equip de protecció individual


Casc de seguretat.



Guants de seguretat.



Calçat de seguretat amb sola antilliscant.



Botes de goma o PVC .

1.3.2.7.- Bomba per a formigó autopropulsada
a) Riscos detectables més comuns


Els derivats del tràfic durant el transport.



Bolcada.



Lliscaments per plànols inclinats (treballs en rampes i a mitjan vessant).



Projeccions d’objectes (rebentada de canonada o sortida de la pilota netejadora).



Cops per objectes que vibren (tremuja, tubs oscil·lants).



Atrapaments.



Contacte amb el corrent elèctric.



Caiguda de persones a diferent nivell.



Sobreesforços.

b) Normes preventives
b.1).- Normes o mesures preventives tipus


El personal encarregat del maneig de l’equip del bombament serà especialista en el maneig i
manteniment de la bomba.



Els dispositius de seguretat de l’equip de bombament, estaran sempre en perfectes condicions
de funcionament. Es prohibeix expressament la seva modificació o manipulació.



La bomba de formigonat, solament podrà dialitzar-se per a bombament de formigó segons el
recomanat pel fabricant en funció de la distància de transport.



El braç d’elevació de la mànega, únicament podrà ser utilitzat per a la missió a la qual ha estat
dedicat pel seu disseny.



Les bombes per a formigó a utilitzar hauran passat una revisió anual en els tallers indicats per a
això pel fabricant.



La ubicació exacta es determinarà en el moment de l’obra, no obstant això, s’exigirà que el lloc
compleixi almenys amb els següents requisits
- Que sigui horitzontal.
- Com norma general, que no disti menys de 3 m. de la vora d’un talús, rasa o cort del terreny
(amidats des del punt de suport dels gats estabilitzadors, sempre més sortints que les rodes)
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Personal competent i autoritzat, abans d’iniciar el bombament del formigó, comprovarà que les
rodes de la bomba estan bloquejades mitjançant tascons i els gats estabilitzadors en posició
amb el enclavament mecànic o hidràulic instal·lat.



La zona de bombament quedarà totalment aïllada dels vianants, en prevenció de danys a
tercers.



Al personal encarregat del maneig de la bomba formigó, se li farà lliurament de la següent
normativa de prevenció. De la seva recepció quedarà constància escrita.

b.2).- Normes de seguretat per al maneig de l’equip de bombament de formigó


Abans d’iniciar el subministrament de formigó assegurar-se que tots els acoblaments de
palanca tenen en posició d’immobilització els pestells.



Abans d’abocar el formigó en la tremuja assegurar-se que està instal·lada la graella.



No toqui mai directament amb les mans la tremuja o el tub oscil·lant si la màquina està en
marxa.



Si ha d’efectuar treballs en la tremuja o en el tub oscil·lant, primer pari el motor d’accionament,
purgui la pressió del acumulador a través de l’aixeta, després efectuï la tasca que es requereixi.



No treballar amb l’equip de bombament en posició d’avaria, encara que siguin fallades
esporàdiques. Detingui el servei, pari la màquina i efectuï la reparació; solament llavors ha de
seguir subministrant formigó.



Si el motor de la bomba és elèctric:
- Abans d’obrir el quadre general de comandament assegurar-se de la seva total desconnexió.
- No intenti modificar o pontejar els mecanismes de protecció elèctrica.



Comprovar diàriament, abans d’iniciar el subministrament, l’estat de desgast intern de la
canonada de transport mitjançant un mediador d’espessors, per a evitar riscos de trencament.



Per a comprovar l’espessor de la canonada és necessari que no estigui sota pressió.



Si ha de bombar a gran distància, abans de subministrar el formigó, provi els conductes sota la
pressió de seguretat.



Respecti el text de totes les plaques d’avís instal·lada en la màquina.



Una persona competent i autoritzada serà l’encarregada de comprovar que per a pressions
majors de 50 bars sobre el formigó (bombament en altura), es compleixen les següents
condicions i controls:



Que estan muntats els tubs de pressió definits pel fabricant per a aquest cas en concret.



Efectuar una pressió de prova al 30% per sobre de la pressió normal de servei (prova de
seguretat).



Comprovar i canviar si escau, els acoblaments, juntes i colzes.

ANNEX 6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (MEMÒRIA)

24

PROJECTE DE REMODELACIÓ D’UN TRAM DELS CARRERS SA MARINA I DES VOLTOR DE CALA D’OR



Les conduccions d’abocament de formigó per bombament, a les quals puguin aproximar-se
operaris a distàncies inferiors a 3 m. quedaran protegides per resguards de seguretat.



Una vegada conclòs el formigonat es rentarà i netejarà d’interior dels tubs de tota la instal·lació
per a evitar l’aparició de "taps" de formigó.

c) Equip de protecció individual


Guants de seguretat.



Casc de seguretat.



Guants de goma o de PVC .



Calçat de Seguretat.



Botes de goma o PVC .



Mandil impermeable.



Cinturó antivibrador

1.3.2.8.- Compressor
a) Riscos detectables més comuns


Bolcada.



Atrapament de persones.



Caiguda de la màquina despreniment durant el transport en suspensió.



Soroll.



Trencament de la mànega de pressió.



Riscos higiènics derivats de l’emanació de gasos tòxics.



Atrapament durant operacions de manteniment.



Sobreesforços.

b) Normes preventives
b.1.- Normes o mesures preventives tipus


El compressor (o compressors), se situarà en els llocs assenyalats per a això. en prevenció
dels riscos per imprevisió o per creació d’atmosferes sorolloses.



L’arrossegament directe per a ubicació del compressor pels operaris, es realitza a una distància
mai inferior als 2 m. (com norma general), de la vora de coronació de corts i talussos, en
prevenció del risc de despreniment del cap del talús per sobrecàrrega.



El transport en suspensió, s’efectuarà mitjançant un eslingat a quatre punts del compressor, de
tal forma que quedi garantida la seguretat de la càrrega.
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El compressor a utilitzar en aquesta obra, quedarà en estació amb la llança d’arrossegament
en posició horitzontal (llavors l’aparell en la seva totalitat estarà anivellat sobre l’horitzontal),
amb les rodes subjectes mitjançant tacs antilliscants. Si la llança d’arrossegament, manca de
roda o de pivot d’anivellació, se li adaptarà mitjançant un suplement ferm i segur.



Els compressors a utilitzar en aquesta obra, seran dels cridats "silenciosos" en la intenció de
disminuir la contaminació acústica.



Les carcasses protectores dels compressors a utilitzar en aquesta obra, estaran sempre
instal·lats en posició de tancades, en prevenció de possibles atrapaments i soroll.



La zona dedicada en aquesta obra per a la ubicació del compressor, quedarà acordonada en
un ràdio de 4 m. (com norma general) en el seu entorn, indicant-se amb senyals de "obligatori
l’ús de protectors auditius" per a sobrepassar la línia de limitació.



Els compressors (no silenciosos) a utilitzar en aquesta obra, s’aïllarà per distància del tall de
martells (o de vibradores).



Les operacions de proveïment de combustible s’efectuaran amb el motor desocupat, en
prevenció d’incendis o d’explosió.



Les mànegues a utilitzar en aquesta obra, estaran sempre en perfectes condicions d’ús; és a
dir, sense esquerdes o desgastos que puguin predir una rebentada.



Una persona competent controlarà l’estat de les mànegues, comunicant les deterioracions
detectades diàriament amb la finalitat de que siguin resolts.



Els mecanismes de connexió o d’entroncament, estaran rebuts a les mànegues mitjançant
ràcords de pressió segons càlcul.



Les mànegues de pressió es mantindran elevades (a 4 o més metres d’altura) en els creus
sobre els camins de l’obra.

c) Equip de protecció individual


Casc de seguretat.



Calçat de seguretat.



Casc de seguretat amb protectors auditius incorporats.



Protectors auditius.



Guants de goma o PVC .

1.3.2.9.- Formigonera elèctrica
a) Riscos perceptibles més comuns


Atrapaments (taujanes, engranatges, etc.).



Contactes amb l’energia elèctrica.



Sobreesforços.
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Cops per elements mòbils o materials. Risc higiènic a causa del pols ambiental. Soroll.

b) Normes preventives


Les formigoneres pasteres se situaran en els llocs ressenyats per a tal efecte.



Les formigoneres pasteres se situaran a una distància adequada de la vora d’excavació, rasa,
buidatge o assimilables per a evitar el risc de despreniment del terreny i bolcada de la màquina.



Les formigoneres pasteres no se situaran en interior de zones batudes per càrregues suspeses
del ganxo de la grua, per a prevenir els riscos per vessaments o caigudes de la càrrega.



La zona d’ubicació de la formigonera quedarà senyalitzada mitjançant corda de banderoles, un
senyal de perill, i un rètol amb la llegenda: "PROHIBIT UTILITZAR A PERSONES NO
AUTORITZADES".



Existirà un camí d’accés fix a la formigonera per als dúmpers, separat del dels carretons
manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments.



Les formigoneres pasteres a utilitzar en obra, tindran protegits mitjan una carcassa metàl·lica
els òrgans de transmissió -corretges, corona i engranatges-, per a evitar els riscos de
atrapaments.



Les formigoneres pasteres a utilitzar en aquesta obra, estaran dotats de fre de basculament del
bombo, per a evitar els sobreesforços i els riscos per moviments descontrolats.



L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria a través del quadre auxiliar, en combinació
amb la terra i els disjuntors del quadre general (o de distribució), elèctric, per a prevenir els
riscos de contacte amb l’energia elèctrica.



Les carcasses i les parts metàl·liques de les formigoneres pasteres estaran connectades a
terra. El personal encarregat del maneig de la formigonera estarà autoritzat mitjançant
acreditació escrita de la constructora per a realitzar tal missió.



La botonera de comandaments elèctrics de la formigonera ho serà d’accionament estanc, en
prevenció del risc elèctric.



Les operacions de neteja directa i manual, s’efectuaran prèvia desconnexió de la xarxa
elèctrica de la formigonera, en previsió del risc elèctric.



Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal fi.



El canvi d’ubicació de la formigonera pastera a ganxo de grua, s’efectuarà mitjançant la
utilització d’un balancin (o aparell indeformable), que la suspengui pendent de quatre punts
segurs.

c) Equip de protecció individual
 Casc de seguretat.
 Ulleres de seguretat antipols (antiesquitx de pastes).
 Guants de goma o de PVC .
 Guants de seguretat.

ANNEX 6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (MEMÒRIA)

27

PROJECTE DE REMODELACIÓ D’UN TRAM DELS CARRERS SA MARINA I DES VOLTOR DE CALA D’OR

 Botes de goma o de PVC .
 Mascarelles amb filtre mecànic recanviable antipols.
 Vestits impermeables. Protectors auditius.
 Calçat de seguretat
1.3.2.10.- Trepant portàtil
a) Riscos detectables més comuns


Contacte amb l’energia elèctrica.



Atrapament.



Erosions en les mans.



Corts o projeccions.



Cops per fragments en el cos

b) Normes preventives per a la utilització del trepant portàtil


Comprovar que l’aparell no manca d’alguna de les peces constituents de la seva carcassa de
protecció o la té deteriorada. En cas afirmatiu comunicar-lo perquè sigui reparada l’anomalia i
no utilitzar-lo



Comprovar l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutjar l’aparell si apareix amb palades
que deixen al descobert fils de coure, o si té empalmes rudimentaris coberts amb cinta aïllant,
etc., evitar els contactes amb l’energia elèctrica. Triar sempre la broca adequada per al
material a trepar. Tenir en compte que hi ha broques per a cada tipus de material; no
intercanviar-les ja que en el millor dels casos s’espanyaran sense obtenir bons resultats i
s’exposaran a riscos innecessaris.



No intenti realitzar trepants inclinats "a pols", pot fracturar-se la broca amb projecció de la
mateixa.



No intentar engrandir l’orifici oscil·lant envoltant de la broca, pot fracturar-se i produir serioses
lesions. Si es desitja engrandir el forat utilitzar broques de major secció.



El desmuntatge i muntatge de broques no ha de fer-se subjectant el mandril àdhuc en
moviment, directament amb la mà. Utilitzar la clau.



No intentar realitzar un trepant en una sola maniobra. Primer marcar el punt a perforar amb un
punter i després aplicar la broca i seguir trepant.



No intentar reparar el trepant ni desmuntar-lo. Utilitzi el servei tècnic.



No pressionar el trepant excessivament. La broca pot trencar-se i causar lesions.



Les peces de grandària reduïda han de trepar-se sobre banc, emmordassades en el cargol
sense fi.



Les labors sobre banc, executar-les situant la màquina sobre el suport adequat per a això.
Es treparà amb major precisió.
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Evitar escalfeir les broques; giraran inútilment, pot fracturar-se i produir projeccions.



Evitar posicionar el trepant encara en moviment en el sòl; és una posició insegura.



Desconnectar el trepant de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions per al canvi de
la broca.



Les delatadores manuals estaran dotades de doble aïllament elèctric.



Els trepants portàtils a utilitzar en obra seran reparats per personal especialitzat.



Es prohibeix expressament dipositar en el sòl o deixar abandonat connectat a la xarxa elèctrica,
el trepant portàtil.



D’aquesta normativa es lliurarà còpia a la persona encarregada del seu maneig, quedant
constància escrita d’això

c) Equip de protecció individual
 Casc de seguretat.
 Ulleres de seguretat (antiprojeccions).
 Guants de cuir.
 Calçat de seguretat
1.3.2.11.- En escales de mà
a) Riscos detectables
 Caiguda a diferent nivell.
 Caiguda al mateix nivell.
 Cops per o contra objectes.
 Sobreesforç
b) Normes preventives
b.1).- D’aplicació a l’ús d’escales de fusta.


Les escales de fusta a utilitzar en aquesta obra tindran els travessers d'una sola peça, sense
defectes ni nusos que puguin minvar la seva seguretat.



Els escalons (travessers) de fusta estaran assemblats.



Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos transparents,
perquè no ocultin els possibles defectes.



Les escales de fusta es guardaran a cobert. Si pot ser s’utilitzaran preferentment per a usos
interns de l’obra.
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b.2).- D’aplicació a l’ús d’escales metàl·liques.
 Els travessers seran d’una sola peça i estaran sense deformacions o cops que puguin minvar la
seva seguretat.
 Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintures antioxidants que les preservin de les
agressions de la intempèrie.
 Les escales metàl·liques a utilitzar en aquesta obra no estaran suplementades amb unions
soldades.
 L’entroncament d’escales metàl·liques es realitzarà mitjançant la instal·lació dels dispositius
industrials fabricats per a tal fi.

b.3)- D’aplicació a l’ús d’escales de mà, independentment dels materials que les constitueixen.
 Es prohibeix la utilització d’escales simples de mà per a salvar altures superiors a 5 m. tret que
estiguin reforçades en el seu centre, en aquest cas poden arribar als 7 m.
 Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra estaran dotades en el seu extrem inferior de sabates
antilliscants de seguretat.
 Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra estaran fermament amarrades en el seu extrem
superior a l’objecte o estructura al que donen accés.
 Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra sobrepassaran en 1 m. l’altura a salvar. Aquesta
cota s’amidarà en vertical des del plànol de desembarcament a l’extrem superior del travesser.
 Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra s’instal·laran de tal forma que el seu suport inferior
disti de la projecció vertical del superior 1/4 de la longitud del travesser entre suports.
 Es prohibeix en aquesta obra transportar pesos a mà (o a muscle) iguals o superiors a 25 kg sobre
les escales de mà.
 Es prohibeix donar suport la base de les escales de mà sobre llocs i objectes poc ferms que poden
minvar l’estabilitat d’aquest mitjà auxiliar.
 L’ascens d’operaris en aquesta obra, a través de les escales de mà, es realitzarà d’un en un. Es
prohibeix la utilització al uníson de l’escala a dues o més operaris.
 L’ascens i descens a través de les escales de mà d’aquesta obra s’efectuarà frontalment, és a dir,
mirant directament cap als esglaons que s’estan utilitzant.
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1.4.- INSTAL·LACIONS PROVISIONALS PER ALS TREBALLADORS
En compliment de la normativa vigent i amb la finalitat de dotar al centre de treball de les adequades
condicions per a la realització de les tasques, es preveu la instal·lació de casetas prefabricades en xapa i
dotades de calefacció, mitjançant radiadors elèctrics i casetas de fàbrica, amb el següent desglossament
d’unitats:


1 Ut. Caseta para lavabos.



1 Ut Caseta Sanitaris



1 Ut. Caseta para vestuaris



1 Ut. Caseta para menjador

Cada caseta prefabricada constarà dels següents elements.
Caseta per a lavabos
 2 vàters en cabines aïllades amb porta de tancament interior, amb càrrega i descàrrega
automàtica d’aigua corrent, amb paper higiènic i penja-robes.
 3 lavabos.
 3 dutxes instal·lades en cabina aïllada amb porta de tancament interior, amb dotació d’aigua
freda i calenta i penja-robes per a penjar la roba.
 1 encalentidor elèctric de 50 litres.
1.5.- FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT
Tot el personal de l’obra, a l’ingressarà en la mateixa, deurà rebrà la formació adequada sobre els
mètodes i els seus riscos, així com les mesures que han d’adoptar com seguretat davant ells.
1.6.- MESURES PREVENTIVES I PRIMERS AUXILIS
1.6.1.- Farmacioles
Es disposarà d’una farmaciola contenint el material especificat en les Disposicions Mínimes de Seguretat i
Salut en les Obres de Construcció.
Triant al personal més qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que tots
els treballs disposin d’algun socorrista.
1.6.2.- Assistència als accidentats
S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, Mútues
Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.), on haurà de traslladar-se als accidentats per al seu més
ràpid i efectiu tractament.
És molt convenient disposar en l’obra, i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces en els
Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per a garantir un ràpid transport dels possibles
accidentats als Centres d’assistència.
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1.6.3.- Reconeixement Mèdic
Tot el personal que comenci a treballar en l’obra, haurà de passar un reconeixement mig previ al treball.
1.7.- PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS
Se senyalitzarà d’acord amb la normativa vigent, els diversos trams que s’executin simultàniament i obres
puntuals, prenent-se les adequades mesures de seguretat que cada cas requereixi.
S’assenyalaran els accessos naturals a l’obra, prohibint-se el pas a tota persona aliena a la mateixa,
col·locant-se si escau els tancaments necessaris.
Palma de Mallorca, Setembre 2010
L'Enginyer de Camins, Canals i Ports

Fdo. Ricardo Collado Sáez
Col·legiat 5.430
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PLEC DE CONDICIONS
3.1.- NORMATIVA BÀSICA EN CONSTRUCCIÓ
Són d’obligat compliment les disposicions contingudes en:
 Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març. Estatut dels Treballadors.
 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. B.O.I. 16 i 17/3/1971 (Excepte
en aquells articles que hagin estat derogats)
 Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (B.O.I. de 10/11/1.995).
 RD1627/1997 de 24 d’octubre, sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres
de construcció (B.O.I. de 25/10/1.997)
 RD 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener,
pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial decret 1627/1997, de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció.
 RD 39/1997 de 17 de gener. Reglament dels Serveis de Prevenció.(B.O.I. 31/01/1.997). RD
485/1997 de 14 d’abril, de disposicions mínimes en matèria de senyalització, seguretat i salut
en el treball (B.O.I. de 23/04/1.997).
 RD 486/1997 de 14 abril, de disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en els llocs
de treball (B.O.I. 23/04/1.997).
 RD 487/1997 de 14 d’abril, de disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la
manipulació de càrregues pesades (B.O.I. de 23/04/1.97).
 RD 773/1997 de 30 de maig, de disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització
pels treballadors d'equips de protecció individual (B.O.I. de 12/06/1.997).
 RD 1215/1997 de 18 de juliol, de disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la
utilització pels treballadors dels equips de treball (B.O.I. de 07/08/1.997)
 Ordre 16/12/1987 (B.O.I. 29/12/1987) sobre models de notificació d’accidents de treball i
instruccions per al seu compliment i tramitació. Exposició al Soroll durant el Treball.
 RD 1316/1989. B.O.I. de 2 de Novembre. Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i
Instruccions Tècniques Complementàries (ITC). Reial decret 842/2002, de 2 d’agost
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3.2.- NORMES I CONDICIONS TÈCNIQUES A COMPLIR PELS MITJANS DE PROTECCIÓ
COL·LECTIVA
3.2.1.- Condicions generals
Els mitjans de protecció col·lectiva haurien de complir amb les següents condicions generals:
 Estaran en apilament real en l’obra abans de ser necessari el seu ús, amb la finalitat de ser
examinats pel coordinador de Seguretat i Salut.
 Seran instal·lats, prèviament, a l'inici de qualsevol treball que requereixi el seu muntatge.
QUEDA PROHIBIDA LA INICIACIÓ D’UN TREBALL O ACTIVITAT QUE REQUEREIXI
PROTECCIÓ COL·LECTIVA, FINS QUE AQUESTA SIGUI INSTAL·LADA PER COMPLET EN
L’ÀMBIT DEL RISC QUE NEUTRALITZA O ELIMINA.
 El contractista queda obligat a incloure i subministrar en el seu "Pla d’execució d’obra" de forma
documental i en esquema, expressament el temps de muntatge, manteniment, canvi d’ubicació
i retirada de cadascuna de les proteccions col·lectives que es nomenen en aquest Estudi de
Seguretat i Salut, seguint l’esquema del pla d’execució d’obra del projecte.
 Tota protecció col·lectiva amb alguna deterioració, serà desmuntada immediatament i substituït
l’element deteriorat, per a garantir la seva eficàcia.
 Tota situació que per alguna causa impliqués variació sobre la instal·lació prevista, serà
definida en plànols, per a concretar exactament la disposició de la protecció col·lectiva variada.
 Tot el material a utilitzar en prevenció col·lectiva, s’exigeix que presti el servei per al qual va ser
creat, així quedarà valorat en el pressupost
3.2.2.- Condicions Tècniques d’Instal·lació i Ús
3.2.2.1.- Passarel·les de seguretat
 Es dissenyen perquè serveixin de comunicació entre dos punts separats per un obstacle que
hagi de salvar-se. Es preveuen horitzontals; quan siguin inclinades es podrà admetre un
pendent màxim sobre l’horitzontal, del 30%. Per a inclinacions superiors s’utilitzaran escales
convencionals d’escalons de petjada i contrapetja.
 El material a utilitzar serà nou, a estrenar.
 El material a utilitzar és la fusta per a formació de la plataforma de trànsit.
 S’unirà la fusta mitjançant clavasó per a garantir una adequada immobilització.
 En cada extrem de suport s’establirà un ancoratge efectiu, a força de rodons pesants i
doblegats sobre la fusta, que estaran rebuts al material de suport, per a garantir la immobilitat.
Els rodons doblegats no produiran ressalts.
3.2.2.2.- Escales de mà d’un sol tir.
Travessers d’una sola peça, dotats de ganxos d'amarri en l’extrem superior, regulables, segons sigui
l’altura a salvar. Sabates o tacs antilliscants en ambdós extrems. Esglaons de superfície plana antilliscant.
L’altura màxima a salvar serà de 5 m. tret que estiguin reforçats en el seu centre, quedant prohibides per
a altures superiors a 7
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3.2.2.3.- Extintors d’incendis
S’instal·laran models comercials nous, a estrenar.
El model d’extintor serà el conegut per "tipus universal", amb la finalitat d’eliminar els riscos que el
desconeixement i la imperícia poden suposar.
Se situarà un extintor almenys en els següents llocs:
 Vestuari de personal.
 Menjador de personal.
 Oficina d’obres.
 Quadre general elèctric.
 Quadre de cada grua torre.
 Magatzems de tallers de:
Tots els extintors estaran en perfectes condicions d’ús i senyalitzats amb el rètol normalitzat "EXTINTOR".
Normes d’utilització.
Al costat de cada extintor i amb caràcters grans en lletra negra sobre fons groc s’instal·larà el següent
rètol:
 Segueixi les instruccions expressades en el propi extintor i de qualsevol manera, almenys,
atingui’s les generals: EXTINTOR D’INCENDIS
 En cas d’incendi, despengi l’extintor.
 Retiri el passador del cap que immobilitza el comandament d’accionament.
 Posi’s a sotavent, eviti que les flames o el fum vagin cap a vostè.
 Accioni l’extintor dirigint el doll a la base de les flames, fins a apagar-les o esgotar el contingut
3.2.2.4.- Interruptors diferencials i xarxa de presa de terra.
 Els disjuntors diferencials per a la xarxa de 380 V, seran de 30 Dt.. de sensibilitat.
 Queden expressament prohibits els de 300 mA. de sensibilitat, perquè en el gràfic de protecció
ofereixen la possibilitat d’electrocució. La xarxa d’enllumenat, a 220 V., quedarà protegida
també amb disjuntors diferencials de 30 mA.. S’estableixen dos tipus de disjuntors que
denominarem de quadre general i els selectius. Els primers seran els disjuntors que, situats en
el quadre general, són capaços de tallar l’energia elèctrica de tota l’obra, actuant en combinació
amb la xarxa de presa de terra. Els selectius estaran calibrats quadre a quadre, amb la finalitat
de que desconnectin únicament un sector de l’obra. Saltaran abans que els del quadre general
elèctric. Amb això s’aconsegueix no només un alt nivell de seguretat, sinó a més una alta
operativitat a l'evitar-se els "apagades generals reiteratius", origen trencament del ritme de
treball i de "pontejar" de les proteccions, produint situacions d’alt risc.
 La xarxa de presa de terra es realitzarà amb conducte de coure dúctil connectat a una pica
de T.T.
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3.2.2.5.- Portàtils d’il·luminació elèctrica
 Els portàtils d’il·luminació elèctrica en aquesta obra, estaran formats pels següents elements.
 Portabombetes estancs amb reixeta antiimpacte, amb ganxo per a pengi i mànec de subjecció
de material aïllant de l’electricitat.
 Mànega antihumitat de la longitud que requereixi cada cas.
 Presacorrent per clavilla mascle estanca d’intempèrie.
 Es connectaran de Presacorrent expressos instal·lats en els quadres de planta.
 L’empresari principal serà responsable directe que tots els portàtils d’obra compleixin amb
aquesta norma elemental, especialment els utilitzats pels subcontractistes de l’obra, fos el que
fos el seu ofici o funció, i, especialment, si el treball es realitza en zones humides.
3.2.2.6.- Condició general sobre les proteccions col·lectives i el seu ús, en la construcció de l’obra
El contractista principal, adjudicatari de l’obra és l’únic responsable d’acord amb el pla d’execució de
l’obra, de subministrar, muntar a temps, mantenir en correcte estat i desmuntar, les proteccions col·lectives
dissenyades en aquest Estudi de Seguretat i Salut o d’aquells que L’Estudi de Seguretat que s’aprovi,
sobre la base d’aquest treball inclogui.
La Direcció facultativa de Seguretat i Salut, no atendrà qualsevol altra relació contractual existent entre el
contractista principal i els subcontractistes a l’hora d’exigir les responsabilitats i execució de les previsions
contingudes en aquest Estudi de Seguretat i Higiene o en L’Estudi de Seguretat que en el seu moment
s’aprovi.
La Direcció facultativa de Seguretat i Salut, exigirà del contractista principal que els subcontractistes i
autònoms, si els hagués, juntament amb els treballadors al seu càrrec, estiguin coberts amb idèntic rang i
qualitat dels riscos previstos segons aquest Estudi de Seguretat i Salut o en L’Estudi de Seguretat, en ell
inspirat, que en el seu moment s’aprovi
3.2.2.7.- Instal·lacions per a treballadors
3.2.2.7.1.- Instal·lacions mèdiques.
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.
3.2.2.7.2.- Instal·lacions d’higiene i benestar
Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats.
El vestuari disposarà de taquilles individuals, amb clau, seients i calefacció.
Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu treballadors i
dues W.C. per cada 25 treballadors, disposant de miralls i calefacció.
El menjador disposarà de taules i seients amb respatllers, piles, escalfa menjars, calefacció i un recipient
per a desaprofitaments.
Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació necessària
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3.2.3.- Normes i Condicions Tècniques a Complir per la Senyalització de la Obra
Tota senyal a instal·lar en el centre de treball estarà normalitzada segons el RD 485/97. Es prohibeixen
expressament la resta de les comercialitzades.
Els senyals seran de dos tipus:
 Flexibles de sustentació per acte-adherència.
 Rígides de sustentació mitjançant clavasó o adherent.
Els senyals, amb excepció de la del risc elèctric, se situaran sempre amb una antelació de 2 m., del risc
que anunciïn.
Els senyals del risc elèctric, seran del model flexible acte-adhesiu i s’instal·laran sobre:
 Les portes d’accés a la cambra de comptadors i quadres generals d’obra.
 Les portes de tots els quadres elèctrics principals i secundaris.
 Tots els quadres elèctrics de la maquinària.
 Sobre un suport, en el lloc on estiguin les arquetes de les preses de terra provisionals d’obra.
 Una vegada desaparegut el risc assenyalat, es retirarà immediatament el senyal.
 Un senyal mai substitueix a una protecció col·lectiva, pel que solament s’admet la seva
instal·lació mentre es munta, canvia de posició, es desmunta o manté la citada protecció.
 La senyalització prevista en els mesuraments s’apilarà en obra durant els treballs de replanteig,
amb la finalitat de garantir la seva existència, quan sigui necessària la seva utilització.
3.3.- NORMES I CONDICIONS TÈCNIQUES A COMPLIR PER L’EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
(I.P.I.) A UTILITZAR EN L’OBRA
3.3.1.- Condicions Generals
Com norma general s’han triat peces còmodes i operatives amb la finalitat d’evitar les ja con sabut
reticències i negatives al seu ús. Per aquest motiu el pressupost contempli qualitats que en cap moment
poden ser rebaixats, ja que aniria en contra de l’objectiu general.
Els equips de protecció individual utilitzables en aquesta obra, compliran les següents condicions:
Estaran certificats i portaran de manera visible el marcat C .
Si no existís la certificació, d’un determinat equip de protecció individual, i perquè la Direcció facultativa de
Seguretat i Salut autoritzi el seu ús, serà necessari:
 Que estigui en possessió de la certificació equivalent pel que fa a una norma pròpia de
qualsevol dels Estats Membres de la Comunitat Econòmica Europea.
 Si no hagués la certificació descrita en el punt anterior, seran admeses les certificacions
equivalents dels Estats Units de Nord Amèrica.
De no complir-se en cadena i abans de mancar d’algun E.P.I. s’admetran els quals estiguin en tràmit de
certificació, després dels seus assajos corresponents, tret que pertanyi a la categoria III, en aquest cas es
prohibirà el seu ús.
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Els equips de protecció individual, s’entenen en aquesta obra intransferibles i personals, amb excepció
dels cinturons de seguretat. Els canvis de personal requeriran l’apilament de les peces usades per a
eliminar-les de l’obra. Així es calcula en els mesuraments.
Els equips de protecció individual que compleixin en cadena amb les indicacions expressades en tot el
punt anterior, ha d’entendre’s autoritzat el seu ús durant el període de vigència que fixi el fabricant.
Arribant a la fletxa de caducitat s’eliminarà dita I.P.I.
Tot equip de protecció individual en ús deteriorat o trencat, serà reemplaçat immediatament, quedant
constància en l’oficina d’obra del motiu del canvi i el nom i empresa de la persona que rep el nou equip de
protecció individual.
Els equips de protecció individual amb les condicions expressades, han estat valorats segons les fórmules
de càlcul de consums d'I.P.I.; per tant, s’entenen valorades totes les utilitzables pel personal i
comandaments del contractista principal, subcontractista i autònoms si els hagués.
En aquest Estudi de Seguretat i Salut, s’entén per equips de protecció individual utilitzables sempre, i quan
compleixin amb les condicions exigides, les contingudes en el següent llistat:
 Botes aïllants d’electricitat.
 Botes de P.V.C. impermeables. Botes de seguretat en loneta reforçada i serratge amb sola de
goma i P.V.C., plantilla antiobjectes punxents i puntera reforçada.
 Botes en loneta reforçada i serratge amb sola antilliscant en goma o P.V.C .
 Botes de seguretat en P.V.C., de mitja canya, amb plantilla antiobjectes punxents i puntera
reforçada.
 Bota pantalons o en P.V.C .
 Cascos de seguretat contra el risc elèctric.
 Cascos protectors auditius.
 Cascos de seguretat amb protecció auditiva.
 Cascos de seguretat.
 Comandos d’abric.
 Comandos impermeables.
 Faixa de protecció contra esforços.
 Filtre mecànic per a mascarella antipols
 Ulleres protectores contra pols.
 Ulleres de seguretat antiprojeccions.
 Guants de cuir flor i loneta.
 Guants de cuir flor. Guants de goma o de P.V.C .
 Guants de loneta de cotó impermeabilitzats.
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3.3.2.- Normes per a la utilització dels Equips de Protecció Individual en l’obra
A continuació s’especifiquen les normes que cal tenir presents per a utilitzar aquests equips de protecció
individual, l’objecte de la qual és evitar uns determinats riscos que no han quedat suprimits -per
impossibilitat manifesta-, mitjançant els sistemes de protecció col·lectiva, dissenyats i especificats dintre
d’aquest Estudi de Seguretat i Salut.
3.3.2.1.- Botes de P.V.C. Impermeables -Norma d’utilització
Especificació tècnica.
Bota de seguretat, fabricada en clorur de polivinil de mitja canya, en diverses talles, amb taló de empena
reforçat. Folrada en loneta resistent, amb plantilla antisudatori. Sola dentada antilliscant.
Obligació d’ús.
Tots aquells treballadors que hagin de caminar o estar sobre sòls enfangats, mullats o inundats. També
s’utilitzarà en dies plujosos.
Àmbit de l’obligació de la utilització.
Tota l’extensió de l’obra, especialment amb sòls mullats, en les fases de moviment de terres,
fonamentació, fabricació de morters, pastes i escaioles.
Estan obligats a l’ús de les botes de P.V.C., impermeables:
 Maquinistes de moviment de terres, en fases enfangades o entollades, per a accedir o sortir de
la màquina.
 Peons especialistes d’excavació, fonamentació.
 Peons emprats en la fabricació de pastes i morters.
 Enlleïdors.
 Peonatge solt d’ajuda que hagi de realitzar el seu treball en l’ambient descrit.
 Personal directiu, comandaments intermedis, direcció facultativa i persones de visita, si han de
caminar per terrenys enfangats, superfícies entollades, etc.
3.3.2.2.- Botes de seguretat en loneta i serratge
Especificació tècnica.
Bota de seguretat antiriscos mecànics, en diverses talles. Fabricada amb serratge i loneta reforçada
antiesqueixos. Dotada de puntera metàl·lica pintada anticorrosió, plantilla d’acer inoxidable folrades
antisuor, sola de goma antiesllavissament, amb taló reforçat. Ajustables mitjançant cordons.
Obligació d’ús.
En la realització de qualsevol treball amb el risc de rebre cops i aixafades en els dits dels peus i trepitjar
objectes tallants o punxents.
Àmbit de l’obligació de la utilització.
Tota l’obra, en presència del risc de cops, aixafades en els peus o trepitjades sobre objectes punxents o
tallants. Treballs en tallers, càrrega i descàrrega.
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Estan obligats a la utilització de les botes de seguretat de loneta i serratge:
 Oficials, ajudants, peons solts, que manegin conformin o muntin ferralla.
 Oficials, ajudants, peons solts, que manegin, conformin, muntin encofrats o procedeixin a
desencofrar. Especialment en les tasques de desencofrac.
 L’encarregat, els capatassos, personal de mesuraments, Delegat de Prevenció, durant les
fases d’estructura a la conclusió del tancament com a mínim.
 El personal que efectuï les tasques de càrrega, descàrrega i desenrunament durant tota la
durada de l’obra
3.3.2.3.- Botes de serratge i loneta reforçada
Especificació tècnica.
Botes de seguretat antiriscos mecànics, en diverses talles. Fabricada amb serratge i loneta reforçada
antiesqueixos. Dotada de puntera reforçada en loneta i serratge, igual que el taló. Amb sola de goma
antilliscant i plantilla antisuor. Ajustable mitjançant cordons.
Obligació d’ús.
En la realització de qualsevol treball que requereixi garantir l’estabilitat dels turmells i peus del personal.
Àmbit d’aplicació.
Tota l’obra, una vegada desaparegut el risc de trepitjades sobre objectes tallants o punxents. Treballs en
les cobertes. Instal·lacions en general. Treballs sobre bastides. Treballs de enrajolat en general.
Estan obligats a la utilització de les botes de serratge i loneta reforçada:
 Oficials, ajudants, peons d’ajuda que realitzin treballs d’ofici de paleta, enrajoladors,
impermeabilitzadors, esquerdejats, guixos, vidre, conductors de maquinària d'O.P., etc.
3.3.2.4.- Botes de seguretat en P.V.C.
Especificació tècnica.
Botes de seguretat en diverses talles, fabricada en clorur de polivinil de mitja canya, amb taló i empena
reforçat. Folrada en loneta resistent. Dotada de puntera i plantilla metàl·liques embotides en el P.V.C. i
amb plantilla antisuor.
Obligació d’ús.
En la realització de qualsevol treball, en terrenys humits, entollats, formigonats i en presència del risc de
trepitjades d’objectes punxents o tallants
Àmbit d’aplicació.
Tota la superfície de l’obra en fase de formigonat, tals com fonamentacions, estructures. etc., i en tots els
treballs complementaris per a això, realitzats en temps plujós.
Estan obligats a la utilització de les botes de seguretat en P.V.C.
 Peons especialistes amb ferralla i formigonat.
 Oficials, ajudants i peons que realitzin treballs de formigonat.
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 Oficials, ajudants i peons que realitzin treballs de guarit de formigó.
 Encarregat, capatassos, personal de mesuraments i direcció facultativa que controlin "in situ"
els treballs de formigonat.
3.3.2.5.- Bota pantalons en P.V.C.
Especificació tècnica.
Parell de botes pantalons de protecció, per a treballs en fang, en zones inundades pel formigó, o pisos
inundats amb el risc de lliscament, fabricades en P.V.C.. Folrades de loneta resistent i dotades amb soles
antilliscants.
Obligació d’ús.
En els treballs en llocs inundats, en d’interior de zones amb formigó fresc, en llocs aneguets amb fang
líquid i assimilables.
Àmbit d’aplicació.
Escurapous i rescats en cas d’inundació o assimilables.
Estan obligats a l’ús de les botes pantalons:
Els oficials, ajudants i peons de escurapous
3.3.2.6.- Cascos protectors auditius.
Especificació tècnica.
Cascos protectors amortidors de soroll, fabricats amb casquets ajustables de coixinets recanviables, per a
ús optatiu amb o sense el casc de seguretat.
Obligació d’ús.
En la realització o treballant en presència d’un soroll igual o superior a 80 dB amidades en l’escala "A".
Àmbit de l’obligació de la utilització.
En tota l’obra, en conseqüència de la ubicació del punt productor del soroll del que es protegeix.
Estan obligats a l’ús dels cascos protectors auditius.
Qualsevol treballador que generi o es trobi pròxim a un punt de producció d’intens soroll.
3.3.2.7.- Cascos de seguretat normals, classe N.
Especificació tècnica.
Casc de seguretat, classe N, amb arnés d’adaptació de suport sobre el crani amb cintes tèxtils de
esmorteïment i antisuor frontal.
Obligació d’ús.
Durant tota la realització de l’obra i en tots els llocs, amb excepció del: interior de tallers; instal·lacions
provisionals per als treballadors; oficines i en d’interior de cabines de maquinària, sempre que no existeixi
risc de caiguda d’objectes.
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Àmbit de l’obligació de la utilització.
Des del moment de traspassar la entrada d’obra, durant tota l’estada en la mateixa.
Estan obligats a utilitzar la protecció del casc:
 Tot el personal en general contractat per l’empresa principal, pels subcontractistes i autònoms
si els hagués. S’exceptua per mancar de riscos evident i només "a obra en fase de terminació",
als pintors i personal que remati la urbanització i jardineria.
 Tot el personal d’oficines sense exclusió. Prefectura d’obra i cadenes de comandament de
totes les empreses participants.
 Direcció facultativa i Representants i visitants de la Propietat.
 Qualsevol visita d’inspecció o de venda d’articles.
3.3.2.8.- Comandament impermeable.
Especificació tècnica.
Comandament impermeable, en teixit sintètic impermeable, sense folrar, dotat de dues butxaques en el pit
i dos en els faldones. Amb caputxa d’ús a discreció de l’usuari. Tancat amb cremalleres i clips.
Obligació d’ús.
En temps de pluja a voluntat de l’usuari.
Àmbit de l’obligació de la seva utilització.
Tota l’obra.
Els quals estan previst perquè utilitzin el comando impermeable:
Tècnics, encarregats, capatassos i personal d’obra.
3.3.2.9.- Filtre mecànic per a mascarelles antipols.
Especificació tècnica.
Filtre per a recanvi de mascarella antipols, tipus A, amb retenció superior al 98%.
Obligació d’us.
En qualsevol treball a realitzar en atmosferes pulverulentes o amb la seva producció, en el qual estigui
indicat el canvi del filtre per trencament o saturació. Del canvi s’adonarà documental a la Direcció
facultativa de Seguretat.
Àmbit de l’obligació de la utilització.
Tota l’obra, amb independència del sistema de contractació utilitzat.
Estan obligats a la seva utilització.
Oficials, ajudants, peons, especialistes i conductors, etc. que realitzin treballs amb martells pneumàtics,
fregadores, serres, i maquinària en general.
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3.3.2.10.- Ulleres protectores contra pols
Especificació tècnica.
Ulleres antipols, amb muntura de vinil, amb ventilació directa, subjecció al capdavant graduable i visor de
policarbonat, panoràmic.
Obligació d’ús.
En la realització de tots els treballs amb producció de pols.
Àmbit d’obligació de la utilització.
En qualsevol punt de l’obra, en la qual es treballi en atmosferes amb producció o presència de pols en
suspensió.
Estan obligats a la seva utilització.
 Peons que realitzin treballs de càrrega i descàrrega de materials pulverulents.
 Peons que transportin materials pulverulents.
 Peons que derroquin algun objecte o manegin martells pneumàtics i polidores.
 Peons especialistes que manegin pasteres, o realitzin abocats de pastes i formigons mitjançant
cubilot, canaleta o bombament.
 Pintors a pistola.
 Enlleïdors.
 Encofradors.
 En general, tot treballador, amb independència de la seva categoria professional, que segons el
parer del vigilant de seguretat, estigui exposat al risc de rebre esquitxades o pols en els ulls.
3.3.2.11.- Guants de cuir flor.
Especificació tècnica.
Guants totalment fabricats en cuir flor, dits, palmell i dors. Ajustables per tira tèxtil elàstica.
Obligació d’ús.
Treballs de càrrega i descàrrega d’objectes en general. Descàrrega a mà de camions.
Àmbit de la utilització.
En tot el recinte de l’obra.
Estan obligats a la seva utilització.
 Peons en general.
 Oficials i ajudants de soldadura elèctrica, oxiacetilènica i oxitall
 Conductors de maquinària d'O.P .
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3.3.2.12.- Guants de goma o P.V.C .
Especificació tècnica.
Guants de goma fabricats en una sola peça, impermeables i resistents a sabons, detergents, amoníac, etc.
Obligació d’ús.
Treballs que impliquin tocar o sostenir elements mullats o humits; treballs de guarit de formigons.
Àmbit de la utilització.
En tot el recinte de l’obra.
Estan obligats al seu ús.
 Oficials i peons d’ajuda, el treball de la qual els obligui a fabricar, manipular o estendre morters,
formigons i pastes en general.
 Paletes en general.
 Qualsevol treballador les labors del qual siguin similars per analogia als descrits.
 Conductors de maquinària d'O.P .
3.3.2.13.- Guants de loneta de cotó impermeabilitzats.
Especificació tècnica.
Guants complets en loneta de cotó impermeables per revestiment de P.V.C. o similar del palmell de la mà i
dits.
Obligació d’ús.
Treballs que impliquin tocar o sostenir elements humits o mullats que exigeixin una major resistència a la
perforació del guant. Manipulació i abocament de formigons en general.
Àmbit de la utilització.
Tota l’obra, especialment durant les fases d’estructura.
Estan obligats a la seva utilització.
Oficials, ajudants i peons de formigonat.
3.3.2.14.- Canelleres de protecció antivibracions.
Especificació tècnica.
Parell de canelleres elàstiques de protecció antivibracions.
Obligació d’ús.
En tota l’obra.
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Estan obligats al seu ús.
Oficials, ajudants i peons que manegin la següent maquinària:
 Motobolquet autopropulsat.
 Fregadora.
 Serra.
 Martells pneumàtics.
3.3.2.15.- Vestit impermeable.
Especificació tècnica.
Vestit impermeable, fabricat en P.V.C., cosit en calent, format per jaqueta i pantalons. La jaqueta està
dotada de dues butxaques laterals davanters i de tancament per botonadura simple. Els pantalons se
subjecta i ajusta a la cintura mitjançant cinta de cotó embotida en el mateix.
Obligació d’ús.
En aquells treballs subjectes a esquitxades o realitzats en llocs amb degotejos, o sota temps plujós lleu.
Àmbit de la utilització.
En tota les obres.
Estan obligats al seu ús.
 Tots els treballadors de les obres independentment que pertanyin a la plantilla de l’empresa
principal o subcontractistes
3.4.- CONDICIONS DELS MITJANS AUXILIARS, MÀQUINES I EQUIPS

3.4.1.- Condicions dels Mitjans Auxiliars, Màquines i Equips.
Tots els treballadors tindran coneixement dels riscos que comporta el seu treball, així com de les
conductes a observar i de l’ús de les proteccions col·lectives i personals; amb independència de la
formació que rebin, aquesta informació es donarà per escrit.
 S’establiran les Actes:
 D’autorització d’ús de màquines, equips i mitjos.
 De recepció d'equips de protecció individual.
 D’instrucció i maneig.
 De manteniment.
S’establiran per escrit, les normes a seguir quan es detecti situació de risc, accident o incident.
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3.4.2.- Manteniment, Reparació i Substitució de Dispositius de Seguretat i Salut.
L’empresa constructora proposarà al Coordinador de Seguretat i Salut un programa per a avaluar el grau
de compliment del disposat en matèria de seguretat i salut, tendint a garantir l’existència, eficàcia i
manteniment, reparació i substitució, si escau, de les proteccions previstes. Així mateix, s'avaluarà la
idoneïtat i eficàcia de les conductes dictades, i dels suports documentals que els defineix.
Aquest programa contindrà almenys:
 La metodologia a seguir.
 Freqüència d’observació.
 Itineraris per a les inspeccions planejades.
 Personal per a aquesta tasca.
 Anàlisi de l’evolució de les observacions.
3.4.3.- Conductes.
Les conductes a observar que s’han descrit en l’anàlisi de riscos de la Memòria, tenen el mateix caràcter
quant a obligació de compliment de les clàusules d’aquest Plego de Condicions.
El fet de quedar reflectides en la Memòria respon a raons pràctiques que permetin fer arribar el seu
contingut, conjuntament amb la definició de riscos i proteccions als treballadors.
Amb caràcter general, s’establirà un sever control d’accés a l’obra, limitant-se, si escau, les zones
visitables a persones alienes.
3.4.4.- Normes de Certificació.
La certificació de les unitats corresponents a Seguretat i Salut, quedarà subjecte al previst en el Projecte
d’Execució, per a la resta de les unitats, tret que es pactés altra fórmula de major interès per als parts.
3.4.5.- Pla de Seguretat i Salut.
Abans de l'inici de les obres, l'Empresa Constructora elaborarà i presentarà el seu Pla de Seguretat i Salut,
que estudiï, analitzi, desenvolupi i complementi L’Estudi de Seguretat i Salut corresponent.
Les modificacions que poguessin produir-se en el contingut del Pla de Seguretat i Salut elaborat per
l’empresa constructora precisaran per a la seva posada en pràctica l’aprovació pel coordinador de
Seguretat i Salut en fase d’execució o de la Direcció facultativa davant la inexistència d’aquell.
3.5.- SERVEIS DE PREVENCIÓ
3.5.1.- Servei Tècnic de Seguretat i Salut
L’empresa constructora disposarà d’assessorament en seguretat i salut.
3.5.2.- Servei Mèdic
L’empresa constructora disposarà d’un Servei Mèdic d’empresa propi o mancomunat.
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3.5.3.- Vigilant de Seguretat i Comitè de Seguretat i Salut
Es nomenarà Vigilant de Seguretat d’acord amb el previst en l’ordenança de Seguretat i Salut en el
Treball.
Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi el previst en l’ordenança Laboral de
Construcció o, si escau, el que disposi l’ordenança.
3.6.- PLA DE SEGURETAT I SALUT
El Contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi als seus mitjans
i mètodes d’execució.
Palma, setembre de 2010
L’Enginyer de Camins, Canals i Ports

Fdo. Ricardo Collado Sáez
Col·legiat 5.430

ANNEX 6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (PLEC DE CONDICIONS)

15

PRESSUPOST

PROJECTE DE REMODELACIÓ D'UN TRAM DELS CARRERS SA MARINA I DES VOLTOR DE CALA D'OR

AMIDAMENTS
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1

PROTECCIONS INDIVIDUALS

1

8,00 Ut Casc de seguretat en material resistent a l'impacte mecànic, amb arnès
d'adaptació, homologat.

2

8,00 Ut Ulleres anti pols i anti impacte, polivalents, amb muntura universal homologada
segons MT-16, utilitzables sobre ulleres correctores, amb visor transparent amb
tractament contra l'entelament, anti ultraviolats, anti estàtic i anti ratllat,
homologat segons MT-17, classe D.

3

2,00 Ut Ulleres de seguretat per a oxicorte.

4

8,00 Ut Mascareta de respiració auto filtrant.

5

8,00 Ut Filtre per a mascareta anti pols.

6

8,00 Ut Protector auditiu d'auriculars, acoblat al cap davant amb arnès i orellera anti
renou. homologat segons MT-2, classe D.

7

4,00 Ut Pantalla facial per a protecció contra projecció de partícules.

8

8,00 Ut Granota de treball d'una peça, de teixit lleuger i flexible.

9

8,00 Ut Vestit impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a obres públiques, de
PVC soldat de 0.4 mm d'espessor, de color viu.

10

10,00 Ut Armilla reflectante.

11

4,00 Ut Cinturó anti vibratori ajustable i de teixit transpirable.

12

4,00 Ut Canellera anti vibratori.

13

8,00 Par Guants neopreno goma.

14

4,00 Par Guants de cuir anti cort.

15

4,00 Par Guants aïllants dielèctrics.

16

2,00 Ut Devantal de cuir soldador.

17

8,00 Par Botes d'aigua altes per a protecció a l'aigua i a la humitat.

18

8,00 Par Botes de seguretat, resistents a la humitat, de pell, homologades segons MT-5,
classe I, grau A.

19

4,00 Par Botes dielèctriques, resistents a la humitat, de pell, homologades segon DIN
4843.
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20

4,00 Par Plantilles anti claus.
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2

PROTECCIONS COL·LECTIVES

1

8,00 Ut Senyal de tràfic normalitzada, amb suport metàl·lic.

2

4,00 Ut Cartell indicatiu de risc, amb suport metàl·lic. (2 usos)

3

80,00 Ml Tanca metàl·lica galvanitzada de 2 m d'altura, inclòs p.p. de peus drets
col·locats amb suports de formigó o ancorades al sòl, amb cobriment de malla
tèxtil opaca de color verd o negre, formant tancament complet de zona d'obres
amb habilitació d'accés.

4

40,00 Ml Tanca metàl·lica autònoma per a contenció per als vianants.

5
6

5,00 Ml Pas provisional sobre rases per a vianants, de 1.50 m d'ample i 3 m de longitud,
amb plataforma, rodapeu, barana i passamans normalitzats.
50,00 Ml Cinta de balisament reflectante inclòs suports i reposicions.

7

2,00 Ut Garlanda lluminosa de 25 m de longitud, 6 llums, amb energia de bateria de 12
V, conexinat.

8

8,00 Ut Balisa lluminosa intermitent o fixa i reposició de bateries

9

20,00 Ut Con de senyalització de 50 cm d'altura en material plàstic amb encintats
reflectants d'alta intensitat.

10

40,00 Ml Barrera de PVC injectat de 0.70x1.00 m, amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat
d'unió.

11

20,00 Ud Camió cisterna per a regs amb conductor i aigua.

12

96,00

H

Mà d'obra de senyali sta en manteniment i reposició de proteccions.
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3

INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

1

5,00 Mes Lloguer de caseta portatil per a oficina d'obra.

2

5,00 Mes Lloguer mensual caseta portàtil per a menjador.

3

5,00 Mes Lloguer mensual caseta portatil per a lavabos.

4

10,00 Ut Taquilles individuals de 0.40x0.50x1.80 m, amb doble compartiment.

5

1,00 Ut Taula de fusta amb tauler de melamina de 3.5 m de llarg i 0.8 m d'ample, amb
capacitat per a 10 persones.

6

2,00 Ut Banc de fusta de 3.5 m de llarg i 0.4 m d'ample amb capacitat per a 5 persones.

7

2,00 Ut Bancs per a vestuaris.

8

1,00 Ut Pica per a rentar plats, amb tres aixetes.

9

1,00 Ut Planxa elèctrica per a escalfar menjars, amb capacitat per a 10 persones.

10

1,00 Ut Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat.

11

55,00

H

Mà d'obra emprada en neteja i conservació instal·lació personal.
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4

PROTECCIÓ ELÈCTRICA

1

1,00 Ut Interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 mA), inclosa instal·lació.

2

1,00 Ut Interruptor diferencial d'alta sensibilitat (300 mA), inclosa instal·lació.

3

1,00 Ut Instal·lació de connexió a terra compost de cable de coure, elèctrode connectat
a terra, quadres elèctrics o a masses metàl·liques.
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5

PROTECCIÓ COTRA INCENDIS

1

2,00 Ut Extintor de pols seca, de 6 Kg de càrrega, amb presion incorporada, pintat, amb
suport a la paret.

2

2,00 Ut Extintor de pols polivalent de 12 Kg de càrrega, amb presion incorporada, pintat,
amb suport a la paret.
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6

MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1

1,00 Ut Botiquin d'urgències amb contingut obligatori.

2

1,00 Ut Reposició material sanitari durant l'obra.

3

10,00 Ut Reconeixements mèdics obligatoris.
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7

1
2

SERVEIS DE PREVENCIÓ

5,00 Ut Reunions mensual comitès seguretat i higiene.
10,00

H

Formació Seguretat i Higiene en el treball, impartida a 25 treballadors durant 5
hores.
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Nº

Um

Descripció

Import

1

Ut Casc de seguretat en material resistent a l'impacte
mecànic, amb arnès d'adaptació, homologat.
Dos euros amb deu cents.

2,10

2

Ut Ulleres anti pols i anti impacte, polivalents, amb
muntura universal homologada segons MT-16,
utilitzables sobre ulleres correctores, amb visor
transparent amb tractament contra l'entelament, anti
ultraviolats, anti estàtic i anti ratllat, homologat
segons MT-17, classe D.
Set euros amb trenta-cinc cents.

7,35

3

Ut Ulleres de seguretat per a oxicorte.

Tres euros amb quinze cents.

3,15

4

Ut Mascareta de respiració auto filtrant.

Set euros amb trenta-cinc cents.

7,35

5

Ut Filtre per a mascareta anti pols.

Cinquanta-tres cents.

0,53

6

Ut Protector auditiu d'auriculars, acoblat al cap davant
amb arnès i orellera anti renou. homologat segons
MT-2, classe D.
Nou euros amb quaranta-cinc
cents.

9,45

7

Ut Pantalla facial per a protecció contra projecció de
partícules.
Tres euros amb quinze cents.

3,15

8

Ut Granota de treball d'una peça, de teixit lleuger i
flexible.
Onze euros amb cinquanta-cinc
cents.

11,55

Ut Vestit impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons
per a obres públiques, de PVC soldat de 0.4 mm
d'espessor, de color viu.
Deu euros amb cinquanta cents.

10,50

9

10

Ut Armilla reflectante.

Vuit euros amb quaranta cents.

11

Ut Cinturó anti vibratori ajustable i de teixit transpirable. Un euro amb cinquanta-nou cents.

1,59

12

Ut Canellera anti vibratori.

Dos euros amb seixanta-tres cents.

2,63

13

Par Guants neopreno goma.

Un euro amb cinc cents.

1,05

14

Par Guants de cuir anti cort.

Dos euros amb deu cents.

2,10

15

Par Guants aïllants dielèctrics.

Divuit euros amb noranta cents.

18,90

16

Ut Devantal de cuir soldador.

Vint-i-tres euros amb deu cents.

23,10
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Nº

Um

17

Par Botes d'aigua altes per a protecció a l'aigua i a la
humitat.
Nou euros amb quaranta-cinc
cents.

9,45

Par Botes de seguretat, resistents a la humitat, de pell,
homologades segons MT-5, classe I, grau A.
Disset euros amb vuitanta-cinc
cents.

17,85

19

Par Botes dielèctriques, resistents a la humitat, de pell,
homologades segon DIN 4843.
Vint-i-set euros amb trenta cents.

27,30

20

Par Plantilles anti claus.

Tres euros
cents.

21

Ut Senyal de tràfic normalitzada, amb suport metàl·lic.

Quinze euros amb noranta cents.

22

Ut Cartell indicatiu de risc, amb suport metàl·lic. (2
usos)
Trenta-sis euros amb quaranta-vuit
cents.

18

Descripció

Import

amb

quaranta-set

3,47
15,90

36,48

23

Ml Cinta de balisament reflectante inclòs suports i
reposicions.
Cinquanta-tres cents.

24

Ml Tanca metàl·lica galvanitzada de 2 m d'altura, inclòs
p.p. de peus drets col·locats amb suports de formigó
o ancorades al sòl, amb cobriment de malla tèxtil
opaca de color verd o negre, formant tancament
complet de zona d'obres amb habilitació d'accés.
Setze euros amb vuitanta cents.

16,80

25

Ml Tanca metàl·lica autònoma per a contenció per als
vianants.
Deu euros amb dotze cents.

10,12

26

Ml Pas provisional sobre rases per a vianants, de 1.50
m d'ample i 3 m de longitud, amb plataforma,
rodapeu, barana i passamans normalitzats.
Trenta-sis euros amb trenta-cinc
cents.

36,35

27

Ut Garlanda lluminosa de 25 m de longitud, 6 llums,
amb energia de bateria de 12 V, conexinat.
Seixanta-tres euros.

63,00

28

Ut Balisa lluminosa intermitent o fixa i reposició de
bateries
Vint-i-nou euros amb quaranta
cents.

29,40

Ut Con de senyalització de 50 cm d'altura en material
plàstic amb encintats reflectants d'alta intensitat.
Un euro amb cinquanta-vuit cents.

1,58

29

ANNEX 6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (QUADRE DE PREUS Nº 1)

0,53

2

PROJECTE DE REMODELACIÓ D'UN TRAM DELS CARRERS SA MARINA I DES VOLTOR DE CALA D'OR

Nº

Um

Descripció

Import

30

Ml Barrera de PVC injectat de 0.70x1.00 m, amb dipòsit
d'aigua de llast i encadellat d'unió.
Vuit euros amb quaranta cents.

31

H

32

Ud Camió cisterna per a regs amb conductor i aigua.

Mà d'obra de senyali sta en manteniment i reposició
de proteccions.
Disset euros amb vint-i-tres cents.
Vint-i-set
euros
seixanta-quatre cents.

amb

8,40
17,23
27,64

33 Mes Lloguer de caseta portatil per a oficina d'obra.

Seixanta-tres euros.

63,00

34 Mes Lloguer mensual caseta portàtil per a menjador.

Seixanta-tres euros.

63,00

35 Mes Lloguer mensual caseta portatil per a lavabos.

Seixanta-tres euros.

63,00

36

37

38

Ut Taquilles individuals de 0.40x0.50x1.80 m, amb
doble compartiment.
Vint-i-vuit euros amb trenta-cinc
cents.

28,35

Ut Taula de fusta amb tauler de melamina de 3.5 m de
llarg i 0.8 m d'ample, amb capacitat per a 10
persones.
Vuitanta-tres
euros
cinquanta-vuit cents.

83,58

amb

Ut Banc de fusta de 3.5 m de llarg i 0.4 m d'ample amb
capacitat per a 5 persones.
Vint-i-set euros amb setanta-nou
cents.

39

Ut Bancs per a vestuaris.

Quaranta-vuit
euros
setanta-nou cents.

40

Ut Pica per a rentar plats, amb tres aixetes.

Cent cinquanta-quatre euros amb
trenta-cinc cents.

154,35

41

Ut Planxa elèctrica per a escalfar menjars, amb
capacitat per a 10 persones.
Cent cinquanta-set euros amb
cinquanta cents.

157,50

Ut Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat.
Vint-i-sis euros amb quaranta-sis
cents.

26,46

42

43

H

amb

27,79

Mà d'obra emprada en neteja i conservació
instal·lació personal.
Setze euros amb quaranta-un
cents.
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Nº

44

45

46

47

48

Um

Descripció

Import

Ut Interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 mA),
inclosa instal·lació.
Trenta-tres euros amb seixanta
cents.

33,60

Ut Interruptor diferencial d'alta sensibilitat (300 mA),
inclosa instal·lació.
Trenta-sis euros amb setanta-cinc
cents.

36,75

Ut Instal·lació de connexió a terra compost de cable de
coure, elèctrode connectat a terra, quadres elèctrics
o a masses metàl·liques.
Trenta-un euros amb cinquanta
cents.

31,50

Ut Extintor de pols seca, de 6 Kg de càrrega, amb
presion incorporada, pintat, amb suport a la paret.
Quaranta-set euros amb vint-i-cinc
cents.

47,25

Ut Extintor de pols polivalent de 12 Kg de càrrega, amb
presion incorporada, pintat, amb suport a la paret.
Cinquanta-dos
cinquanta cents.

52,50

euros

amb

49

Ut Botiquin d'urgències amb contingut obligatori.

Seixanta-tres euros.

63,00

50

Ut Reposició material sanitari durant l'obra.

Quaranta-set euros amb vint-i-cinc
cents.

47,25

51

Ut Reconeixements mèdics obligatoris.

Dotze euros amb seixanta cents.

12,60

52

Ut Reunions mensual comitès seguretat i higiene.

Vint-i-un
cents.

21,40

53

H

euros

amb

quaranta

Formació Seguretat i Higiene en el treball, impartida
a 25 treballadors durant 5 hores.
Quinze euros amb quaranta-cinc
cents.

15,45

Palma, Se tembre de
2010
L'Enginyer de Camins, Canals i Ports

Sgt. Ricardo Collado Sáez
Col·legiat 5.430
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1
Nº

PROTECCIONS INDIVIDUALS
CP Amidament Um

990,50
Descripció

Preu

Import

1

1

8,00 Ut

Casc de seguretat en material resistent a l'impacte mecànic, amb arnès d'adaptació, homologat.

2,10

16,80

2

2

8,00 Ut

Ulleres anti pols i anti impacte, polivalents, amb
muntura universal homologada segons MT-16,
utilitzables sobre ulleres correctores, amb visor
transparent amb tractament contra l'entelament,
anti ultraviolats, anti estàtic i anti ratllat, homologat segons MT-17, classe D.

7,35

58,80

3

3

2,00 Ut

Ulleres de seguretat per a oxicorte.

3,15

6,30

4

4

8,00 Ut

Mascareta de respiració auto filtrant.

7,35

58,80

5

5

8,00 Ut

Filtre per a mascareta anti pols.

0,53

4,24

6

6

8,00 Ut

Protector auditiu d'auriculars, acoblat al cap davant amb arnès i orellera anti renou. homologat
segons MT-2, classe D.

9,45

75,60

7

7

4,00 Ut

Pantalla facial per a protecció contra projecció de
partícules.

3,15

12,60

8

8

8,00 Ut

Granota de treball d'una peça, de teixit lleuger i
flexible.

11,55

92,40

9

9

8,00 Ut

Vestit impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a obres públiques, de PVC soldat de 0.4
mm d'espessor, de color viu.

10,50

84,00

10

10

10,00 Ut

Armilla reflectante.

8,40

84,00

11

11

4,00 Ut

Cinturó anti vibratori ajustable i de teixit transpirable.

1,59

6,36

12

12

4,00 Ut

Canellera anti vibratori.

2,63

10,52

13

13

8,00 Par

Guants neopreno goma.

1,05

8,40

14

14

4,00 Par

Guants de cuir anti cort.

2,10

8,40

15

15

4,00 Par

Guants aïllants dielèctrics.

18,90

75,60

16

16

2,00 Ut

Devantal de cuir soldador.

23,10

46,20

ANNEX 6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (PRESSUPOSTS PARCIALS)

1
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Nº

CP Amidament Um

Descripció

Preu

Import

17

17

8,00 Par

Botes d'aigua altes per a protecció a l'aigua i a la
humitat.

9,45

75,60

18

18

8,00 Par

Botes de seguretat, resistents a la humitat, de
pell, homologades segons MT-5, classe I, grau A.

17,85

142,80

19

19

4,00 Par

Botes dielèctriques, resistents a la humitat, de
pell, homologades segon DIN 4843.

27,30

109,20

20

20

4,00 Par

Plantilles anti claus.

3,47

13,88

Total Cap.
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PROTECCIONS COL·LECTIVES

Nº

CP Amidament Um

1

21

2

5.165,85
Descripció

Preu

Import

8,00 Ut

Senyal de tràfic normalitzada, amb suport metà
l·lic.

15,90

127,20

22

4,00 Ut

Cartell indicatiu de risc, amb suport metàl·lic. (2
usos)

36,48

145,92

3

24

80,00 Ml

Tanca metàl·lica galvanitzada de 2 m d'altura,
inclòs p.p. de peus drets col·locats amb suports
de formigó o ancorades al sòl, amb cobriment de
malla tèxtil opaca de color verd o negre, formant
tancament complet de zona d'obres amb habilitació d'accés.

16,80

1.344,00

4

25

40,00 Ml

Tanca metàl·lica autònoma per a contenció per
als vianants.

10,12

404,80

5

26

5,00 Ml

Pas provisional sobre rases per a vianants, de
1.50 m d'ample i 3 m de longitud, amb plataforma,
rodapeu, barana i passamans normalitzats.

36,35

181,75

6

23

50,00 Ml

Cinta de balisament reflectante inclòs suports i reposicions.

0,53

26,50

7

27

2,00 Ut

Garlanda lluminosa de 25 m de longitud, 6 llums,
amb energia de bateria de 12 V, conexinat.

63,00

126,00

8

28

8,00 Ut

Balisa lluminosa intermitent o fixa i reposició de
bateries

29,40

235,20

9

29

20,00 Ut

Con de senyalització de 50 cm d'altura en material plàstic amb encintats reflectants d'alta intensitat.

1,58

31,60

10

30

40,00 Ml

Barrera de PVC injectat de 0.70x1.00 m, amb
dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió.

8,40

336,00

11

32

20,00 Ud

Camió cisterna per a regs amb conductor i aigua.

27,64

552,80

12

31

96,00 H

Mà d'obra de senyali sta en manteniment i reposició de proteccions.

17,23

1.654,08

Total Cap.
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INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

Nº

CP Amidament Um

1

33

5,00 Mes

2

34

3

35

4

36

5

2.706,10

Descripció

Preu

Import

Lloguer de caseta portatil per a oficina d'obra.

63,00

315,00

5,00 Mes

Lloguer mensual caseta portàtil per a menjador.

63,00

315,00

5,00 Mes

Lloguer mensual caseta portatil per a lavabos.

63,00

315,00

10,00 Ut

Taquilles individuals de 0.40x0.50x1.80 m, amb
doble compartiment.

28,35

283,50

37

1,00 Ut

Taula de fusta amb tauler de melamina de 3.5 m
de llarg i 0.8 m d'ample, amb capacitat per a 10
persones.

83,58

83,58

6

38

2,00 Ut

Banc de fusta de 3.5 m de llarg i 0.4 m d'ample
amb capacitat per a 5 persones.

27,79

55,58

7

39

2,00 Ut

Bancs per a vestuaris.

48,79

97,58

8

40

1,00 Ut

Pica per a rentar plats, amb tres aixetes.

154,35

154,35

9

41

1,00 Ut

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, amb capacitat per a 10 persones.

157,50

157,50

10

42

1,00 Ut

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l
de capacitat.

26,46

26,46

11

43

55,00 H

Mà d'obra emprada en neteja i conservació instal·lació personal.

16,41

902,55

Total Cap.
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PROTECCIÓ ELÈCTRICA

Nº

CP Amidament Um

1

44

2
3

101,85
Descripció

Preu

Import

1,00 Ut

Interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300
mA), inclosa instal·lació.

33,60

33,60

45

1,00 Ut

Interruptor diferencial d'alta sensibilitat (300 mA),
inclosa instal·lació.

36,75

36,75

46

1,00 Ut

Instal·lació de connexió a terra compost de cable
de coure, elèctrode connectat a terra, quadres
elèctrics o a masses metàl·liques.

31,50

31,50

Total Cap.
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PROTECCIÓ COTRA INCENDIS

Nº

CP Amidament Um

1

47

2

48

199,50
Descripció

Preu

Import

2,00 Ut

Extintor de pols seca, de 6 Kg de càrrega, amb
presion incorporada, pintat, amb suport a la paret.

47,25

94,50

2,00 Ut

Extintor de pols polivalent de 12 Kg de càrrega,
amb presion incorporada, pintat, amb suport a la
paret.

52,50

105,00

Total Cap.
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MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

Nº

CP Amidament Um

1

49

1,00 Ut

2

50

1,00 Ut

3

51

10,00 Ut

236,25

Descripció

Preu

Import

Botiquin d'urgències amb contingut obligatori.

63,00

63,00

Reposició material sanitari durant l'obra.

47,25

47,25

Reconeixements mèdics obligatoris.

12,60

126,00

Total Cap.
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SERVEIS DE PREVENCIÓ

Nº

CP Amidament Um

1

52

5,00 Ut

2

53

10,00 H

261,50
Descripció

Preu

Import

Reunions mensual comitès seguretat i higiene.

21,40

107,00

Formació Seguretat i Higiene en el treball, impartida a 25 treballadors durant 5 hores.

15,45

154,50

Total Cap.
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RESUM DEL PRESSUPOST
EXECUCIÓ MATERIAL
Nº

Descripció

Import

1

PROTECCIONS INDIVIDUALS

990,50

2

PROTECCIONS COL·LECTIVES

5.165,85

3

INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

2.706,10

4

PROTECCIÓ ELÈCTRICA

101,85

5

PROTECCIÓ COTRA INCENDIS

199,50

6

MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

236,25

7

SERVEIS DE PREVENCIÓ

261,50

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL

9.661,55

Ascendeix el present pressupost d'execució material a la quantitat de:
Nou mil sis-cents seixanta-un euros amb cinquanta-cinc cents.
Palma, Se tembre de 2010

L'Enginyer de Camins, Canals i Ports

Sgt. Ricardo Collado Sáez
Col·legiat 5.430
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Projecte de remodelació d’un tram dels carrers Sa Marina i des Voltor de Cala d’Or
Setembre 2010

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

CAPÍTOL I- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Art. I.1.- Objecte del Plec
El present Plec de Prescripcions Tècniques particulars té per objecte definir el conjunt de les condicions
facultatives i econòmiques que han de regir en la contractació i execució de les obres corresponents al
projecte de “Pavimentació, embelliment i supressió de barreres arquitectòniques dels carrers Pare alzina,
Parròquia i Bisbe Tallades”
Art. I.2.- Documents que defineixen les obres
Els documents contractuals en els quals es defineixen les obres objecte d’aquest projecte, són Memòria,
Plans, Quadres de Preus, Pressupost i el present Plec de Prescripcions Tècniques.
En el cas de contradicció entre el detallat en les especificacions dels equips i instal·lacions i els plànols,
regiran les primeres; pel que fa a les obres de fàbrica, es donarà prioritat al que defineixin els plànols, i en
qualsevol cas, a aquells que permeti la més correcta execució i el millor funcionament de la instal·lació.
Art. I.3.- Descripció de les obres.
Les obres projectades en l’ordre previst d’execució son les definides en l'apartat 3 de la Memòria.
Art. I.4.- Condicions tècniques a tenir en compte
A més de les disposicions generals citades en la redacció d’aquest Plec, s’han considerat les normes i
instruccions vigents que a continuació es detallen:
Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) aprovat per Reial decret 314/2006 de 17 de març.
Instrucció de formigó estructural (EHE-08-08), aprovada per Reial decret 1247/2008 de 18 de juliol.
Instrucció per a la recepció de ciments (RC-08).aprovat per Reial decret 956/2008 de 6 de juny Plec de
Prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, PG3/75 (OM. 6 de febrer de 1.976) i
modificacions posteriors.
Plec de Prescripcions tècniques generals per a canonades de proveïment d’aigua de 28 de Juny de l.974 .
Plec de Prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de poblacions de 15 de
setembre de 1.986.
Reglament Electrònic de Baixa Tensió i Instruccions complementàries. (RD 842/2.002 de 2 d’agost)
Normes UNE
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El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, Plecs o Normes de tota índole
promulgades per l’administració de l'Estat, de la Comunitat Autonomia dels Illes Balears, Ajuntament i
altres Organismes competents, que tinguin aplicació als treballs a realitzar, tant si estan citats com ni no ho
estan en la relació anterior, quedant a decisió de la Direcció facultativa de l'Obra resoldre qualsevol
discrepància que pugui existir entre elles i el disposat en aquest Plec.
Serà de responsabilitat del Contractista conèixer-les i complir-les, sense poder al·legar, en cap cas, que no
se li hagi fet comunicació explícita. Entenent-se que aquestes normes complementen el present Plec,
referent a aquells materials i unitats d’obra no esmentats especialment, i quedant segons el parer de la
Direcció facultativa de l’obra dirimir les possibles contradiccions hagudes entre elles
Art. I.5.- Omissions a la documentació
Les omissions en Plànols o Plec de Prescripcions Tècniques, o les descripcions incompletes dels detalls
de l’obra que siguin manifestament indispensables per a portar a terme l’esperit o la intenció exposats en
aquests documents, haurien de ser executats com si haguessin estat especificats completa i correctament
en els mateixos. L’esmentat en el Plec de Condicions i omès en Plànols o viceversa, haurà d'executar-se
com si estigués en ambdós documents. En cas de discrepància, s’estará al que disposi la Direcció
facultativa de l’obra.
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CAPÍTOL II. CONDICIONS QUE HAN DE SATISFER ELS MATERIALS I LA MÀ D’OBRA

Art. II.1.- Condicions generals.
Quants materials s’emprin en l’obra, estiguin o no citats expressament en el present Plec, seran de la
millor qualitat i reuniran les condicions de qualitat exigides en la bona pràctica de la construcció, i si no els
hagués en la localitat el Contractista haurà de portar-los del lloc oportú. Tindran les dimensions i
característiques que marquen els Documents del Projecte o en defecte d’això les quals indiqui el Director
de les Obres durant l’execució.
El Contractista notificarà a la Direcció facultativa, amb suficient antelació, la procedència dels diferents
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries per a la seva aprovació i
presentar els certificats dels assaigs i anàlisis que la Direcció facultativa jutgi necessaris, els quals es faran
en els laboratoris i tallers que el Director indiqui al Contractista, sense el requisit del qual no podran
emprar-se. Les mostres dels materials seran guardades juntament amb els certificats de les anàlisis per a
la comprovació dels materials.
Els resultats dels assaigs realitzats no comporten la recepció definitiva dels materials. Per tant, la
responsabilitat del Contractista, en el compliment d’aquesta obligació, no cessarà mentre no siguin
rebudes les obres en les quals s’hagin emprat. Per tant, el Director o persona en qui delegui pot manar
retirar aquells materials que, encara estant col·locats, presentin defectes no observats en el
reconeixement.
Els materials prefabricats a emprar en obra haurien d’estar degudament homologats o en defecte d’això
disposar dels preceptius Documents d’idoneïtat Tècnica (DIT), emesos per laboratoris homologats.
Abans de La utilització dels materials prefabricats i quan en la descripció de la unitat d’obra corresponent
no estigués definida de forma unívoca la qualitat del material, el Contractista vindrà obligat a presentar
diverses mostres dintre de la gamma que compleixin amb les especificacions definides per als mateixos,
podent la Direcció d’obra rebutjar-les si al seu judici no es compleixen. Una vegada triada una o diverses
mostra (s), no podrà modificar-se la seva qualitat ni la casa subministradora.
En cap cas podran ser apilats ni utilitzats en obres aquells materials dels quals no hagi estat prèviament
aprovada la seva procedència pel director, el que en qualsevol cas no disminuirà la responsabilitat del
Contractista ni quant a la qualitat dels materials que hagin ser emprats ni pel que concerneix volum o ritme
de subministrament necessari.
L’apilament dels materials a peu d’obra no suposa l’admissió definitiva mentre no s’autoritzi per la Direcció
facultativa o el seu representant. Els materials rebutjats seran immediatament retirats de l’obra.
Quants despeses ocasionin les proves, assaigs, anàlisis i altres operacions en els materials per al seu
reconeixement seran de compte del Contractista.
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Art. II.2.- Materials no especificats en el present Plec
Els materials, que hagin d'utilitzar-se tant en les obres definitives com en les instal·lacions auxiliars, que no
hagin estat especificades en el present Plego no podran ser emprats sense haver estat prèviament
reconeguts per la Direcció facultativa, qui podrà rebutjar-los si no reuneixen, al seu judici, les condicions
exigibles per a aconseguir degudament l’objecte que motivi la seva utilització, sense que el Contractista
tingui dret en tal cas a reclamació alguna.
Art. II.3.- Qualitat dels operaris
El personal que realitzi els treballs, tant pel que fa a la part de la Direcció tècnica, com a l’execució material
d’aquells, seran altament qualificats, d’acord amb la dificultat o amb el delicat del treball a realitzar, la qual
cosa haurà d’acreditar-se davant la Direcció facultativa, mitjançant d’oportuna documentació o mitjançant
les proves necessàries per a acreditar el compliment d’aquesta condició i amb les referències tècniques
que en el seu moment sigui aconsellable exigir.
Si per qualsevol motiu, durant l’execució dels treballs es presentessin raons suficients per a considerar que
no estan complint els supòsits anteriors, la Direcció facultativa de l’obra podrà recaptar la substitució del
personal.
Art. II.4.- Ciments
II.4.1.- Ciments utilitzables
Els ciments a utilitzar en obra seran del tipus CEM I, classe resistent 42,5 (R), segons la Norma UNE
80.301:1.996 i haurien de complir les condicions exigides en la Instrucció per a la recepció de ciments RC08 i les recomanacions i prescripcions contingudes en la Instrucció EHE-08.
II.4.2.- Subministrament i identificació
a) Subministro
Els ciments s’expediran en sacs de 25 o 50 quilograms, adequats perquè el seu contingut no sofreixi
alteració, o a orri, mitjançant instal·lacions especials de transport que garanteixin la seva perfecta
conservació.
Quan el subministrament es realitzi en sacs, el ciment es rebrà en els mateixos envasos tancats que va
ser expedit de fàbrica o centre de distribució.
A la recepció en obra de cada partida, la Direcció facultativa examinarà l’estat dels sacs i procedirà a
rebutjar-los o a donar la seva conformitat perquè es passi a controlar el material.
La Direcció facultativa comprovarà que del tracte donat als sacs durant la seva descàrrega no se
segueixen desperfectes que puguin afectar a la qualitat del material, i de no ser així, imposarà el sistema
de descàrrega que estimi mes convenient.
Quan el subministrament es realitzi a orri, el Contractista comunicarà a la Direcció facultativa amb la
deguda antelació, el sistema que va a utilitzar, a fi d’obtenir l’autorització corresponent.
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Les cisternes emprades per al transport de ciment estaran dotades de mitjans mecànics per al tràfec ràpid
del seu contingut a les sitges d’emmagatzematge.
La Direcció facultativa comprovarà, amb la freqüència que estimi necessari, que durant el buidatge de les
cisternes no es portin a terme manipulacions que puguin afectar a la qualitat del material i de no ser així,
suspendrà l’operació fins que es prenguin les mesures necessàries perquè aquella es realitzi d’acord amb
les seves indicacions.
b) Identificació
Al lliurament del subministrament, ja sigui expedit en sacs o a orri, s’acompanyarà un albarà amb les
següents dades:
Nom i adreça de l’empresa subministradora
Data de subministrament Identificació del vehicle que ho transporta
Quantitat que se subministra
Denominació i designació del ciment
Restriccions d’utilització si escau
Nom i adreça del comprador i destinació
Referència de la comanda
A l’albarà s’acompanyarà una fulla de característiques del ciment subministrat, en la qual haurà de figurar
la naturalesa i proporció nominal en massa de tots els components, així com qualsevol variació en la
proporció que sobrepassi en més menys cinc punts percentuals a la inicialment prevista, sense que
aquesta variació suposi, en cap cas, canvi del tipus de ciment.
Si el ciment s’expedeix en sacs, en la part inferior d’una de les seves cares haurà de figurar, en la forma
que s’indica en el RC-03, la designació del ciment: tipus i classe resistent, i si escau característiques
especials, la denominació UNE segons el tipus de ciment i el pes en quilograms.
La part superior del sac estarà a la disposició del fabricant i en ella figurarà la denominació del ciment,
fàbrica o marca comercial i si escau restriccions d’utilització.
II.4.3.- Emmagatzematge
Els sacs emprats per al transport del ciment s’emmagatzemaran en lloc ventilat, defensat de la intempèrie i
de la humitat, tant del sòl com de les parets del magatzem, deixant corredors entre les diferents files, per a
permetre el pas del personal i aconseguir una màxima aireació del local. Cada quatre 4 capes de sacs,
com a màxim, es col·locarà un tauler o tarima, que permeti el pas de l’aire a través de les pròpies files que
formen els sacs.
El ciment transportat en cisternes s’emmagatzemarà en un o diverses sitges, completament estancs i nets,
especialment quan es canviï de tipus o categoria d’humitat i adequadament aïllats contra la humitat.
A la vista de les condicions anteriors, així com d’aquells altres referents a la capacitat de la cisterna,
rendiment del subministrament, etc., que estimi necessàries la Direcció facultativa, procedirà a rebutjar o
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aprovar el sistema de transport i/o emmagatzematge presentat.
II.4.4.- Recepció
En l’acte de recepció es comprovarà:
Que el ciment estar legalment fabricat i comercialitzat
Que se subministra d’acord amb d’indicat en l’apartat II.4.2. Subministrament i identificació
Que existeix la garantia del fabricant que el ciment compleix amb les condicions exigides en la vigent
Instrucció RC-08.
A la recepció en obra de cada partida, i sempre que el sistema de transport i la instal·lació
d’emmagatzematge conti amb l’aprovació de la Direcció facultativa, es portarà a terme una presa de
mostres, i sobre elles es procedirà a amidar el rebuig pel tamís # 170 # ASTM. Si no es compleixen les
especificacions relatives a aquest assaig, bastarà amb que es compleixin les relatives a la pèrdua al foc.
En cas de no complir-se cap dels assaigs, haurà de rebutjar-se el ciment.
Amb independència de l’anterior, quan la Direcció facultativa ho estimi convenient es portaran a terme les
sèries d’assaigs que es considerin necessaris per a l’aprovació de les altres característiques ressenyades
anteriorment. En aquest cas, si la partida és identificable, i el Contractista presenta una fulla d’assaigs
redactada per un Laboratori, s’efectuaran únicament els assaigs que siguin precisos per a completar
aquestes sèries, si bé entenent que la presentació d’aquesta fulla no afectarà en cap cas a la realització
ineludible dels assaigs tamisats pel tamís # 170 # ASTM i eventualment la pèrdua al foc.
El ciment arribarà a l’obra a una temperatura inferior als setanta graus 70º C , si la seva manipulació es va
a efectuar per mitjans mecànics, i si la seva manipulació es va a realitzar a mà no excedirà del major
d’aquests límits
Quaranta graus centígrads – 40ª C –
Temperatura ambient més cinc graus centígrads .
De no complir-se els límits citats, haurà de comprovar-se, amb anterioritat a la seva utilització, que no
presenta tendències a experimentar fals enduriment.
Quan el ciment hagi estat emmagatzemat, en condicions atmosfèriques normals, durant un termini igual o
superior a un mes, es procedirà a comprovar que les condicions d’emmagatzematge han estat adequades.
Per a això, dintre dels vint dies anteriors a la seva utilització, es realitzaran els assaigs d’enduriment i
resistència mecànica a tres i set dies sobre una mostra representativa del ciment emmagatzemat, sense
excloure els terrossos que hagin pogut formar-se.
De qualsevol manera, salvo en els casos que el nou període d’enduriment resulti incompatible amb les
condicions particulars de l’obra, la decisió definitiva sobre la idoneïtat del conglomerat en el moment de la
seva utilització vindrà donada pels resultats que s’obtinguin al determinar la resistència mecànica a vint-ivuit dies del formigó amb el fabricat.
En ambients molt humits, o en el cas de condicions atmosfèriques especials, la Direcció facultativa podrà
variar, al seu criteri, l’indica’t terme d’un mes.
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II.4.5.- Control
Es prendran i conservaran mostres de cinc -5- quilograms representatius del ciment emprat en els
diferents punts característics de l’obra, conservant-les en flascons hermèticament tancats, fins a un -1- any
després de finalitzar la mateixa, amb indicació de la procedència del ciment, dates de recepció, d’utilització
i elements constructius on es compleix i quantes altres observacions es considerin oportunes.
Art. II.5.- Aigua a emprar en morters i formigons
Com norma general, podran utilitzar-se sense necessitat d’anàlisis prèvies, tant per al pastat com per al
guarit de morters i formigons en massa, totes aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com
acceptables, és a dir, que no hagin produït florescències, crivellaments o pertorbacions en l’enduriment i
resistència d’obres similars a les quals es projecten.
Quan no es posseeixin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte i sempre, haurà d'analitzar-se
l’aigua, i excepte justificació especial que no altera perjudicialment les propietats del formigó, haurien de
rebutjar-se la qual no compleixin les condicions següents:
exponent d’hidrogen pH (UNE 7234:71)

>5

substàncies dissoltes (UNE 7130:58)

<15 grams per litre. (15.000 p.p.m)

sulfats, expressat en SOTA4,= (UNE 7131:58)

< 1 gram per litre. ( 1.000 p.p.m)

ió clor, Cl- (UNE 7178:60)

< 3 grams per litre. ( 3.000 p.p.m)

hidrat de carboni (UNE 7132:58)

=0

substàncies orgàniques solubles èter (UNE 7235:71) <15 grams per litre. (15.000 p.p.m)
La presa de mostres haurà de realitzar-se en la forma indicada en els mètodes d’assaig UNE 7236
Queda expressament prohibit d’utilització d’aigua de mar per al pastat i/o guarit del formigó armat i en el
cas de formigó en massa ha de ser autoritzat expressament per la Direcció facultativa.
Art. II.6.- Àrids per a morters i formigons
Com àrids per a la fabricació de formigons poden emprar-se sorres i graves existents en jaciments
naturals, roques picades o escòries siderúrgiques apropiades, així com productes que hagin estat
comprovats per la pràctica, o resultin aconsellables com a conseqüència d’estudis realitzats en laboratori.
A aquesta fi el subministrador dels àrids vindrà obligat a garantir documentalment, prèviament a la
recepció dels àrids, el compliment de les especificacions físic-químiques, físic-mecàniques i granulometria.
Quan no es tinguin antecedents de la naturalesa dels àrids disponibles, o es vagin a emprar en aplicacions
distintes de les ja sancionades per la pràctica, es realitzaran assaigs d’identificació mitjançant anàlisi
mineralògiques, petrogràfics, físics o químics, segons convingui en cada cas..
En el cas d’utilitzar escòries siderúrgiques es comprovarà prèviament que són estables, és a dir que no
contenen silicats inestables ni compostos ferrosos.
Es prohibeix expressament d’utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables.
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II.6.1.- Designació i grandària d’àrid
Els àrids es designaran per la seva grandària mínima (d ) i màxim (D) en mm, segons l’expressió d/D, sent:
Grandària màxima D la mínima obertura del tamís UNEIX EN 993-2:96 pel qual passa més del 90% en
pes, quan a més passi el total pel tamís d’obertura doble.
Grandària mínima d la màxima obertura del tamís UNEIX EN 993-2:96 pel qual passa menys del 90% en
pes.
S’entén per sorra o àrid fi, l’àrid o fracció del mateix que passa per un matís de 4 mm. de llum de malla
(tamís 4 UNEIX EN 933-2:96), per grava o àrid gruixut, el qual resulta retingut per aquest tamís i per àrid
total el qual posseeix les proporcions de sorra i grava adequades fabricar el formigó en el cas que es
consideri.
La grandària màxima de l’àrid gruix serà menor que les dimensions següents:
a) El zero amb vuit -0,8- de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que no formin grup, o
entre l'una vora de la peça i una beina o armadura que formi un angle major que 45ª amb l’adreça del
formigonat.
b) Uneixo amb vint-i-cinc -1.25- de la distància entre una vora de la peça i una beina o armadura que formi
un angle no major que 45ª amb l’adreça del formigonat.
c) La quarta part -0.25- de la dimensió mínima de la peça que es formigona, excepte en els casos
següents:
Llosa superior dels forjats, on la grandària màxima de l’àrid serà menor que 0.4 vegades l’espessor mínim.
Peces d’execució molt cuidada i aquells elements en els quals l’efecte paret de l’encofrat sigui reduït, en
aquest cas serà menor que 0.33 vegades l’espessor mínim.
II.6.2.- Condicions físiques-químiques
La quantitat de substàncies perjudicials que poden presentar els àrids no excediran dels límits següents:
Quantitat màxima en % del Substància perjudicial pes total de la mostra
Àrid fi
Àrid gruixut
-Terrossos d’argila determinats segons el mètode d’assaig
indicat en la UNEIX 7133 .58

1.00

0.25

- Partícules toves determinades segons el mètode d’assaig
indicat en la UNEIX 71.4:58

--

5.00

- Material retingut per tamís 0.063 UNEIX EN 933-2:96 i que sura en
un líquid de pes especifico 2, determinat segons UNEIX 7244:71

0.5

1.00

1.00

1.00

- Compostos totals de sofre expressats en SOTA3= referits a l’àrid
sec, determinats segons mètode d’assaig UNEIX EN 1744-1:99
- Sulfats solubles en àcids, expressats en SOTA3= referits a l’àrid sec, determinats
segons el mètode d’assaig UNEIX EN 1744-1:99

1.00

1.00

- Clorurs expressats en Cl- referits a l’àrid sec, determinats
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
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segons el mètode d’assaig indicat en la UNEIX EN 1744-1:99
* En formigó armat o en massa amb armadures de figuració

0.05

0.05

L'ió clorur total aportat pels components del formigó no excedirà dels següents límits:
- En formigó armat o en massa amb armadures de fissuració:

0.4 % del pes del ciment

No s’utilitzaran àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica tal que, assajats conformement
al mètode d’assaig indicat en la UNEIX EN 1744-1:99, produeixin un color mes fosc que la substància
patró.
No s’utilitzaran àrids fins l’equivalent dels quals de sorra, determinat “a vista” (UNEIX 83131:90) sigui
inferior a:
-75 per a obres sotmeses a la classe general d’exposició I, IIa, o IIb i que no estiguin sotmeses a cap
classe especifica d’exposició
-80 per a la resta dels casos.
Les sorres procedents de picadures de roques calcàries, (contenen almenys el 50 % de calcita) que no
compleixin amb les especificacions d’equivalent de sorra, podran ser acceptades si el valor de blau de
metilè (UNEIX EN 933-9:99) sigui igual o inferior a 0.60 grams per cada 100 grams de fins, per a obres
sotmeses a classe es general d’exposició I, IIa, o IIb i que no estiguin sotmeses a cap classe especifica
d’exposició, o bé inferior a 0.30 grams de blau per cada 100 grams de fins per als restants casos.
II.6.3.- Condicions físiques-mecàniques
Es compliran les següents limitacions:
Friabilitat de la sorra (FA) < 40 (UNEIX EN 1097-1:97)
Resistència al desgast de la grava < 40 (UNEIX EN 1097-2:99)
Absorció d’aigua pels àrides < 5% (UNEIX 83133:90 i UNEIX 83134:90)
II.6.4.- Granulometria i forma de l’àrid.
La quantitat de fins que passen pel tamís 0.063 UNEIX EN 933-2:96, expressada en percentatge del pes
total de la mostra, no excedirà els valors següents:
Àrid

Percentatge màxim que

Tipus d’àrids

passa per tamís 0.063 mm
Gruixut

1%

- Àrids arrodonits
- Àrids de picadures no calissos

Fins

2%

- Àrids de picadures calissos

6%

- Àrids arrodonits
- Àrids de picadures no calissos per a
obres sotmeses a classe general
d’exposició IIIa, IIIb, IIIc, IV o alguna
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classe especifica
10%

- Àrids de picadures calissos per a obres
sotmeses a classe general d’exposició
IIIa, IIIb, IIIc, IV o alguna classe
especifica
- Àrids de picadures no calissos per a
obres sotmeses a classe general
d’exposició I, IIa, IIb i cap classe
especifica

15 %

- Àrids de picadures calissos per a obres
sotmeses a classe general d’exposició
I, IIa, IIb i cap classe especifica.

La corba granulomètrica de l’àrid fi haurà d’estar compresa dintre del fus següent:
Material retingut acumulat, en % en pes, en els tamisos
Límits

4 mm

2 mm

1 mm

0.5 mm

0.25 mm

0.15 mm

0.063 mm

Superior

0

4

16

40

70

82

90

Inferior

20

38

60

82

94

100

100

El coeficient de forma de l’àrid gruixut, determinat conformement al mètode d’assaig indicat en la UNEIX
7238:71, no ha de ser inferior a 0.20
II.6.5.- Subministrament i emmagatzematge.
Abans de començar el subministrament, el subministrador haurà de demostrar de forma satisfactòria que
els àrids compleixen amb les especificacions anteriors, havent de notificar qualsevol canvi en la producció
que pugui afectar a la validesa de la informació proporcionada.
Cada càrrega d’àrid haurà d’anar acompanyada d’una fulla de subministrament, en la qual haurà de
figurar, com a mínim, les dades següents:
Nom del subministrador
Nombre de sèrie de la fulla de subministrament
Nom de la pedrera
Data de lliurament
Nom del peticionari
Tipus d’àrid
Quantitat d’àrid subministrat
Designació de l’àrid (d/D) Identificació del lloc de subministrament.
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Els àrids haurien d'emmagatzemar-se de manera que quedin protegits de contaminació per l’ambient i
especialment pel terreny, no havent de barrejar-se de forma incontrolada diferents fraccions
granulomètriques.
Haurien d’adaptar-se les necessàries precaucions per a evitar la segregació, tant durant el transport, com
en l’emmagatzematge.
Art. II.7.- Additius a emprar en formigons i morters
Es definiran com additius a emprar en formigons i morters els productes en estat sòlid o líquid que
barrejats juntament amb els àrids i el ciment durant el pastat modifiquen les característiques del formigó o
morter millorant-les o reforçant-les, i especialment alguna de les següents: enduriment, plasticitat,
impermeabilitat, inclusió d’aire, calç alliberada.
Podrà autoritzar-se d’utilització de tot tipus de productes d’addició, sempre que es justifiqui mitjançant els
oportuns assaigs que la substància agregada, en les proporcions precises, produeix l’efecte desitjat, sense
pertorbar excessivament les restants característiques del formigó sense representar un plec per a les
armadures d’aquest.
La utilització d’additius podrà ser permès per la Direcció facultativa, la qual haurà d’aprovar o assenyalarà
el tipus a emprar, la quantitat i formigons o morters en els quals s’emprarà el producte.
Els additius haurien de tenir consistència i qualitat uniforme en les diferents partides i podran ser
acceptades basant-se en el certificat del fabricant que certifiqueu que els productes estan dintre dels límits
d’acceptació suggerits.
La quantitat total d’additius no excedirà del dos i mig per cent 2,5% del pes del aglomerant.
II.7.1.- Accelerant-se i retardadors de l’enduriment.
Es defineixen com accelerants i retardadors del enduriment , els productes comercials que augmenten o
disminueixen la velocitat d’hidratació del ciment, utilitzant-se com reguladors de l’enduriment.
Els productes mes usats comunament són: com accelerador el clorur càlcic i com retardants, sulfat càlcic,
matèries orgàniques, sucres, midons, caseïna, cel·lulosa, clorurs amoni ferros i fèrric i exametafosfat
sòdic.
Solament s’empraran, sempre amb l’autorització de la Direcció facultativa, en condicions especials que ho
aconsellin i la quantitat de accelerant no haurà d’excedir de l’estrictament necessària per a produir la
modificació de l’enduriment requerit. En cada cas, la seva utilització s’ajustarà a les condicions fixades pels
assajos de laboratori i les recomanacions del fabricant.
II.7.2.- Plastificants.
Es defineixen com plastificants a emprar en formigons hidràulics els productes que s’afegeixen durant el
pastat, amb la finalitat de poder reduir la quantitat d’aigua corresponent a la consistència desitjada.
No podrà utilitzar-se cap tipus d’aquests productes sense l’aprovació prèvia i expressa de la Direcció
facultativa, qui establirà les condicions per a la seva utilització.
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II.7.3.- Productes de guarit.
Es defineixen com productes de guarit a emprar en formigons els productes que s’apliquen en forma de
recobriment plàstic i altres tractaments especials per a impermeabilitzar la superfície del formigó i
conservar la seva humitat, a fi d’evitar la falta d’aigua durant l’enduriment i primer període d’enduriment.
Els productes filmògens, o altres anàlegs que s’utilitzin com productes de guarit, haurien d’assegurar una
perfecta conservació del formigó formant una pel·lícula contínua sobre la superfície del mateix, que
impedeixi l’evaporació d’aigua durant el seu enduriment i primer enduriment i que romangui intacta durant
set dies 7 almenys, després de la seva aplicació.
No reaccionaran perjudicialment amb el formigó ni desprendran en forma alguna vapors nocius. Seran de
color clar, preferiblement blanc, i de maneig fàcil; i admetran sense deteriorar-se, un període
d’emmagatzematge no inferior a trenta dies -30No s’utilitzarà cap tipus de productes de guarit sense l’aprovació prèvia i expressa de la Direcció
facultativa.
II.7.4.- Airejants
Es defineixen com airejants a emprar en formigons hidràulics els productes que, durant el pastat, originin
multitud de petites bombolles d’aire o gas, de quinze centèsims de mil·límetre (0,15 mm.) a un mil·límetre
(1 mm.) de diàmetre; les quals queden en d’interior de la massa i permeten disminuir el dosatge d’aigua
sense disminuir la docilitat del formigó.
Seran productes inorgànics, proscrivint-se els compostos orgànics i aquells que continguin sofre, qualsevol
que sigui la seva forma.
La consistència característica dels formigons als quals se’ls hagi afegit aquests productes haurà de ser
d’especificada, no admetent-se cap disminució de la mateixa motivada per la presència del airejant, ja que
en aquest cas el Contractista vindrà obligat a corregir pel seu compte el dosatge de ciment utilitzada, fins a
arribar a aquella resistència.
Limitacions d’utilització.
No s’utilitzarà cap tipus de airejant sense l’aprovació prèvia i expressa de la Direcció facultativa.
No podrà autoritzar la utilització d’aquests productes si no es compleixen les condicions següents:
-El percentatge de exsudació d’aigua del formigó que conté l’addició no excedirà del seixanta-cinc per cent
65% de la exsudació que produeix el mateix formigó, fabricat sense l’addició.
-El formigó amb aire incorporat haurà de presentar una resistència superior al vuitanta per cent (80%) de
l'obtinguda amb el formigó, que sent en tot la resta anàleg, no conté l’addició que s’assaja.
En qualsevol cas, la proporció de airejant no excedirà del quatre per cent (4%) en pes del ciment utilitzat
com conglomerant en el formigó.
D’utilització d’aquests productes es farà seguint les indicacions de la Direcció facultativa.
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II.7.5.- Colorants.
Es defineix com colorants a emprar en formigons hidràulics les substàncies que poden incorporar-se al
formigó i fixar-se amb fermesa a la seva massa per a donar-li color.
Els pigments seran, preferentment, òxids metàl·lics, químicament compatibles amb els components del
ciment utilitzat i que no es descomponguin amb els compostos que s’alliberen en els processos
d’enduriment i enduriment del formigó.
A més es comprovarà el seu volum en les condicions normals de serveis.
No s’utilitzarà cap tipus de colorants sense l’aprovació prèvia i expressa de la Direcció facultativa, qui
haurà de donar les indicacions per a la seva utilització.
Art. II.8.- Formigons
Els formigons a emprar en l’obra seran dels següents tipus:
Formigons en massa per proteccions: HM-20/B/20/I
Formigons armats: HA-250/B/20/IIa
En tot el que es refereix als seus materials, manipulació, assaigs, etc. regirà en la seva plenitud la E.H.E
D’acord amb les característiques que hagi de reunir cadascuna de les classes de formigó fabricat, el
Director, mitjançant els assaigs oportuns, fixarà els dosatges de ciment, àrids i, si escau, additius, a la vista
dels materials disponibles i dels mètodes de fabricació i posada en obra així mateix aprovats.
Una vegada fixada el dosatge ressenyat anteriorment, el Contractista haurà de mantenir les necessàries
condicions d’uniformitat dels materials i del procés d’execució, perquè es mantinguin les característiques
exigides, o comunicar a l'Enginyer Director quan talis condicions variïn per a establir els nous dosatges que
poguessin ser necessàries.
Sobre els dosatges ordenats no s’admetran altres toleràncies que les següents: 2% per a cadascun de les
grandàries d’àrid, el 1% per al ciment i el 1% per a l’aigua. Els dosatges dels àrids es faran obligatòriament
per pes, es revisaran i comprovaran els aparells de mesura amb la freqüència necessària segons el parer
del Director i mai a intervals superiors a quinze (15) dies.
Qualsevol altre element que hagués de ser formigonat, s’executarà amb el tipus de formigó que designi
l'Enginyer Director.
Art. II.9.- Rebliment de rases
Els materials pera replè de rases seran aquells procedents de les excavacions prèviament seleccionats,
exempts de pedres i terrossos de grandària superior a 4 cm, o bé procedents de préstecs o de pedrera.
La Direcció facultativa determinarà si els sòls procedents de les excavacions de l’obra compleixen
aquestes condicions i són admissibles per a l’execució del farciment o si precisen d’alguna correcció que
els faci aptes per a aquesta fi. Per a això podrà ordenar realitzar els assajos que jutgi oportuns per a
establir la pertinència de la seva utilització. En cas que el material de l’excavació no sigui adequat el replè
s’efectuarà amb material de pedrera.
En tot la resta regirà el previst en els articles 330 i 332 del P.G.3. per a obres de Carreteres i Ponts.
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Art. II.10.- Balast artificial
Es denomina Balastre artificial el material granular, de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferma,
constituït per partícules total o parcialment triturades, en la proporció que s’especifiqui en cada cas.

Art. II.11.- Vores de formigó
Les vores seran prefabricats a força de formigó de resistència característica dos-cents quilograms per
centímetre quadrat 200 kg/cm2 . o superior, fabricats amb àrids procedents de picadures, la grandària màxima
dels quals serà de vint mil·límetres 20 mm. i ciment pòrtland P 350. La forma i dimensions de les vores de
formigó són les assenyalades en els plànols, o en defecte d’això els quals determini la Direcció facultativa.
La secció transversal de les vores corbes serà igual a la dels rectes i la seva directriu s’ajustarà a la curvatura
de l’element constructiu que vagin a ser col·locats.
La longitud mínima de les peces serà de mig metre (0,5 m.)
Les cares seran planes i llises.
S’admet una tolerància, en les dimensions de la secció transversal, de deu mil·límetres (+ 10 mm.)
En tot la resta regirà el previst en l'Art. 570 del P.G.3 .

Art. II.12.- Rajoles hidràuliques
Tindran de costat vint centímetres 20 cm. , seran de primera classe i un espessor mínim de trenta-cinc
mil·límetres 35 mm. ,de color a decidir per la Direcció facultativa.
En tot la resta regirà el previst en l'Article 220 del P.G.3 .

Art. II.13.- Lliga’ns bituminosos
A l’efecte d’aquest Plec de Prescripcions, s’entén per betum asfàltic, els betums nadius o naturals o
betums preparats a partir d’hidrocarburs naturals o de derivats naturals per destil·lació o "cracking", sòlids
o poc fluids, contenint pocs productes volàtils, tenint propietats aglomerants característiques i pràcticament
solubles en sulfur de carboni.
El betum asfàltic empleat en calent i en la proporció que s’indica en l’article següent en combinació amb
els àrids necessaris formarà una barreja bituminosa que s’estendrà i compactarà a temperatura superior a
l’ambient que s’indica en l’article següent.
La Direcció facultativa podrà fer per compte del Contractista les anàlisis i assajos que estimi convenients
per a comprovar que el material és apropiat a la utilització que es destina.
El betum asfàltic haurà de tenir les característiques següents:
Pes específic a 25º 1,02 a 1,05
Punt de fusió 45º a 50º
Penetració a 25º 80 a 100
Solubilitat en sulfuro de carboni 99%
Decidibilitat a 25º major de 100
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Volatilitat perduda en pes per escalfament a 163º durant 3 hs menys de 1,5
Per a l’execució dels regs de imprimació i d’adherència s’utilitzaran emulsions asfàltiques tipus ECI i
ECR-1 amb les especificacions que figuren en l’article 213 del P.G.3 .
Art. II.14.- Regs de imprimació.
II.17.1.- Lligant hidrocarbonat.
El tipus de lligant hidrocarbonat a emprar per al reg de imprimació serà emulsió asfàltica tipus ECI, tret que
existeixi incompatibilitat amb el material granular a imprimir.
II.17.2.- Àrid de cobertura.
L’àrid de cobertura a emprar, eventualment, en regs de imprimació serà sorra natural, sorra de masegueu
o una barreja d’ambdues.
Granulometria
La totalitat de l’àrid haurà de passar pel tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2, i no contenir més d’un quinze
per cent (15%) de partícules inferiors al tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2, segons la UNE-EN 933-1.
Neteja
L’àrid haurà d’estar exempt de pols, brutícia, terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o altres matèries
estranyes.
L’equivalent de sorra de làrid, segons la UNE-EN 933-8, haurà de ser superior a quaranta (40).
Plasticitat
El material haurà de ser "no plàstic", segons la UNE 103104 .
Art. II.15.- Regs d’adherència
Els regs d’adherència es realitzaran amb emulsió asfàltica tipus ECR-1, amb una dotació de 1,00 kg/m2.
En tot la resta regirà el previst en l’article 531 del P.G.3 .
Art. II.16.- Barreges bituminoses en calenta
Els tipus de barreges bituminoses a emprar seran dels denominats S-12 amb àrid de tipus calcària.
Prèviament a l’execució de la barreja és preceptiu l’estudi i aprovació de la fórmula de treball. El contingut
de lligant es dosarà d’acord amb el mètode Marshall, seguint els criteris indicats en la taula 542.3 del
P.G.3., per a tràfic mig.
L’estabilitat mínima serà de 1.000 kgf. Per a la capa de paviment, i 800 kgf en intermèdia.
En tot la resta regirà el prescrit en l’article 542 del P.G.
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Art. II.17.- Fusa
La fusa serà la segona fusió. La fractura presentarà un gra fi i homogeni. Haurà de ser tenaç i dura,
podent, no obstant això, treballar-la amb llima i burí. No tindrà borses d’aire o buits, taques, pèls i altres
defectes que perjudiquin a la seva resistència o la continuïtat i bon aspecte de la superfície.
Els forats per als passadors i perns es practicaran sempre en taller, fent ús de les corresponents màquines
eines. La Direcció facultativa, podrà exigir que els forats vengen trepats segons les normes que fixarà en
cada cas.
La resistència mínima de la tracció serà de quinze 15 quilograms per mil·límetre quadrat.
Les barres d’assaig s’assecaran a la meitat de la bugada corresponent o vindran foses amb les peces
modelades.
La quantitat de la fusa emprada per a la fabricació de tubs, unions, juntes, peces i qualsevol altre accessori
complirà les condicions prescrites en els apartats corresponents del Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per a Canonades de Proveïment d’Aigua. Els Assaigs mecànics de la fusa es faran d’acord amb
el mateix Plec.
Art. II.18.- Materials de conductes
II.18.1.- Tubs en general
Els tubs de qualsevol classe o tipus seran perfectament llisos, de secció circular i bé calibrats, amb
generatrius rectes o amb la curvatura que els correspongui en els colzes o peces especials.
No seran admesos els quals presentin ondulacions o desigualtats majors de cinc 5 mil·límetres ni
rugositats de mes de dos 2 mil·límetres.
Compliran a més les condicions que s’assenyalen en els articles corresponents a cada classe de tub. En
general s’admetran toleràncies en el diàmetre interior d’un i mitjà 1,5 per cent en menys i del tres 3 per
cent en més, i el deu 10 per cent en l’espessor de les parets. En tot cas haurien de permetre el pas lliure
pel seu interior d’un disc o esfera de diàmetre u i mitjà 1,5 mil·límetres menor que l’assenyala’t per al tub.
II.18.2.- Tubs de PVC
Els tubs de PVC seran d’una marca de reconeguda solvència, capaces per a una pressió de servei de 6
atm., havent de complir amb el que estableix la norma UNE 53.112. Els tubs han de dur imprès en tinta
indeleble el monograma de la Marca de qualitat, la designació de la marca comercial, material, diàmetre,
pressió de treball en Mpa, norma UNE 53.112 i l’any de fabricació.
II.18.3.- Tubs de Polietilè
Els tubs de Polietilè seran d’una marca de reconeguda solvència, capaces per a una pressió de servei de
16 atm., havent de complir amb el que prescriu la norma UNE 53.131. Els tubs han de dur imprès en tinta
indeleble el monograma de la Marca de qualitat, la designació de la marca comercial, material, diàmetre,
pressió de treball en Mpa, norma UNE 53.131 i l’any de fabricació.
Art. II.19.- Reconeixement dels materials
Amb anterioritat a d’utilització de qualsevol tipus de material en l’execució de les obres, el Contractista
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vindrà obligat a presentar a l’aprovació de la Direcció de les Obres una documentació completa de
cadascun, on haurien de figurar les característiques, usos i destinació dels mateixos.
Tots els materials que determini la Direcció facultativa, haurien de ser assajats abans de ser utilitzats. Els
assaigs es verificaran en els punts de subministrament o en el laboratori proposat pel contractista i
acceptada per la Direcció facultativa, havent de ser avisada aquesta amb la suficient antelació perquè
pugui assistir a les proves si ho creu oportú. En cas de dubte per a la Direcció facultativa, disparitat dels
resultats obtinguts en diferents assaigs o anomalia anàloga, es realitzaran assaigs en el laboratori Central
d'Assaig de Materials i els resultats obtinguts en aquests seran decisius.
La utilització de qualsevol material necessitarà d’un preavís de quinze (15) dies, una vegada que la seva
documentació hagi estat aprovada per la Direcció Facultatives.
Encara complint tots els requisits avantdit podrà ser rebutjat qualsevol material que al temps de la seva
utilització no reunís les condicions exigides, sense que el Contractista tingui dret a indemnització alguna
per aquest concepte amb anterioritat.
Art. II.20.- Materials que no satisfacin les condicions exigides.
Quan per no reunir les condicions exigides en el present Plego sigui rebutjada qualsevol partida de
material per la Direcció de les Obres, el Contractista haurà de procedir a retirar-la d’obra en el termini
màxim de deu (10) dies contats des de la data que li sigui comunicat tal extrem.
Si no ho fes en aquest terme la Direcció facultativa de l’obra podrà disposar la retirada del material rebutjat
per ofici i per compte i risc del Contractista.
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CAPÍTOL III. CONDICIONS DE EJECCIONS DE LES OBRES

Art. III.1.- Direcció facultativa de les obres
Per l’administració es designarà al (els) Tècnic(s) que ha de dirigir i inspeccionar les obres, així com a la
resta del personal adscrit a la Direcció facultativa de les obres.
Les ordres de la Direcció facultativa haurien de ser acceptades pel contractista com emanades directament
de l’administració, podent exigir per la seva banda , que li siguin donades per escrit i signades. Qualsevol
ordre, que es comuniqui per escrit al Contractista, ho serà per duplicat havent d’aquest retornar un
exemplar signat en ell el corresponent "Assabentat".
Art. III.2.- Replanteigs
Una vegada hagin estat adjudicades definitivament les obres, en el termini de trenta dies (30) hàbils, a
partir de la data d’aquesta adjudicació definitiva, es portarà a terme el replanteig dels elements principals
de l’obra.
El replanteig serà efectuat per la Direcció facultativa de l’obra, en presència del Contractista o els seus
representants. El Contractista vindrà obligat a facilitar el personal i subministrar els elements auxiliars que
se li sol·licitin per a les operacions, per a efectuar-los en la data que assenyali la Direcció facultativa,
entenent-se que la compensació per aquestes despeses està inclosa en els preus unitaris de les diferents
unitats d’obra.
Del resultat del replanteig s’aixecarà la corresponent Acta que serà subscrita per la Direcció facultativa i
pel contractista o els seus representants.
El replanteig haurà d’incloure, com a mínim, els eixos principals dels diferents elements que componen
l’obra així com els punts fixos o auxiliars necessaris per als successius replantejos de detall i la referència
fixa que serveixi de base per a establir les cotes d’anivellació que figurin en el Projecte.
Els punts de referència per a successius replantejos es marcaran mitjançant sòlides estaques o, si hagués
perill de desaparició o alteració de la seva posició, amb fites de formigó.
Les dades, cotes i punts fixats s’anotaran en un Annex a l'Acta de Replanteig, el qual s’unirà a l’expedient
de l’obra, lliurant-se una còpia al Contractista.
El Contractista aquesta obligat a la custòdia, conservació i reposició dels senyals establerts en els punts
de replanteig que li hagi estat lliurats.
Art. III.3.- Mesures de protecció i neteja
El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra contra tot deterioració i danys durant el
període de la construcció, i haurà d’emmagatzemar i protegir contra incendis tots els materials inflamables.
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Haurà de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors a les construccions
evacuant els desaprofitaments i escombraries.
Tret que s’indiqui expressament el contrari, haurà de construir i conservar a la seva costa tots els passos o
camins provisionals, embornals, senyals de tràfic i tots els recursos necessaris per a proporcionar
seguretat i facilitar el tràfic dintre de les obres.
El Contractista queda obligat a deixar lliures i desembarassades les vies públiques, havent de realitzar les
obres necessàries per a deixar trànsit a vianants i vehicles durant l’execució de les obres, així com les
obres requerides per a desviació d’embornals, canonades, cables elèctrics i, en general, qualsevol
instal·lació que sigui necessari modificar.
Art. III.4.- Programa de treballs
En el termini de quinze 15 dies a partir de la data de l'Acta de Replanteig, el Contractista presentarà a la
Direcció facultativa el Programa de Treballs, per a la seva aprovació.
El programa de treballs, inclourà les següents dades:
Unitats d’obra que integren el Projecte i volum de les mateixes.
Determinació dels mitjans que seran utilitzats en l’obra, amb expressió dels seus rendiments mitjos.
Ordre d’execució dels treballs.
Estimació en dies calendari dels terminis parcials de les diverses classes d’obra.
Valoració mensual i acumulada de les obres programades sobre la base dels preus unitaris.
Representació gràfica de les diverses activitats, amb la seva durada i l’ordre d’execució de les mateixes.
Art. III.5.- Canvi de sistema d’execució
El Contractista podrà modificar, amb l’aprovació de la Direcció facultativa, aquells sistemes d’execució
previstos en el present Plec o altres documents del Projecte, sempre que amb el procediment que proposi
no canviïn les característiques de l’obra projectada. Per a aquelles operacions de sistema d’execució no
previst queden en llibertat de triar el qual més li convingués, prèvia aprovació de la Direcció facultativa.
Art. III.6.- Mà d’obra
Els operaris que intervinguin en els treballs seran de l’especialitat adequada i els executaran amb la
quantitat que requereixi la Direcció facultativa.
El Contractista haurà d’augmentar o dissimular el nombre de brigades o d’operaris si així convingués
segons el parer de l’administració.
Art. III.7.- Representants de l’administració i del Contractista
L’administració estarà representada en la Direcció facultativa o els seus representants, que tindrà autoritat
executiva a través del Llibre d’Ordres.
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El Contractista estarà representat permanentment en obra, per persones amb poder bastant per a disposar
sobre qüestions relatives a la mateixa, tant tècniques com econòmicament, de manera que cap operació
pugui alentir-se o suspendre’ls innecessàriament, havent d’estar vinculada aquesta representació amb
persona o persones amb coneixements tècnics d'Enginyer d'Obres Públiques, titulació equivalent, o
superior.
Art. III.8.- Presència del Contractista en l'Obra
El Contractista per si o per mitjà dels seus facultatius, representants o encarregats estarà en l'obra durant
la jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció facultativa o als seus agents delegats en les visites
que faci, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que consideri necessaris i
administrant-li les dades precises per a la comprovació de mesuraments i liquidacions.
Art. III.9.- Equips de maquinària i mitjans auxiliars
El Contractista queda obligat a situar en les obres els equips de maquinària i altres mitjans auxiliars que
s’hagués compromès a aportar en la licitació o en el Programa de Treball.
La Direcció facultativa haurà d’aprovar els equips de maquinària i mitjans auxiliars que hagin de ser
utilitzats per a les obres.
La maquinària i altres elements de treball haurien d’estar en perfectes condicions de funcionament i
quedaran adscrits a l'obra durant el curs d’execució de les unitats que s’hagin d’utilitzar.
No podran ser retirats de l'obra sense autorització de la Direcció facultativa
Art. III.10.- Instal·lacions de l'obra
El Contractista haurà de sotmetre a la Direcció facultativa dintre del termini que figuri en el Pla d'Obra, el
Projecte de les seves instal·lacions, que fixarà la ubicació de l’oficina, equip, instal·lacions de maquinària i
quants elements siguin necessaris al seu normal desenvolupament. Referent a això haurà de subjectar-se
a les prescripcions legals vigents
El Contractista haurà d’obtenir les oportunes autoritzacions per a la utilització de les superfícies
proposades o si escau les quals es fixessin d’acord amb la Direcció facultativa, que podrà evitar la situació
de les instal·lacions previstes inicialment pel contractista.
Art. III.11.- Oficina en l'Obra
El Contractista habilitarà en l’obra, o dependència que pugui candir-se per l'Administració, una oficina en la
qual existirà taula o tauler adequat en el qual puguin estendre’s i consultar-se els plànols. En aquesta
oficina tindrà sempre el Contractista una còpia dels plànols de l'obra i el "Llibre d’Ordres".
Art. III.12.- Llibre d’Ordres
El Contractista tindrà sempre en l’oficina de l'obra, i a la disposició de la Direcció facultativa de l'obra, un
"Llibre d’Ordres" amb les seves fulles foliades, en el qual aquesta redactarà les quals crea oportú donar al
Contractista perquè s’adoptin les mesures precises que evitin en tant que sigui possible els accidents de
tot gènere que puguin ocórrer als obrers, els vianants en general i les finques confrontants, i les quals crea
necessàries per a resoldre o corregir les possibles deficiències constructives que hagi observat en les
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seves visites a l'obra i en suma, totes les quals jutgi indispensables perquè els treballs es porten a terme
d’acord i en harmonia amb els documents del projecte.
Cada ordre haurà de ser signada pel representant de la Direcció facultativa que la redacti, i el "Assabentat"
subscrita o amb la signatura del Contractista o la del seu encarregat en l'obra. El fet que en el citat Llibre
no figurin redactades ordres que ja preceptivament té l’obligació d’emplenar el Contractista, d’acord amb
l'establert en el "Plec de Condicions", no suposa eximent ni atenuant alguna per a les responsabilitats que
siguin inherents al Contractista.
Art. III.13.- Confrontació de plànols i amidades
El Contractista haurà de confrontar tots els plànols que figurin en el Projecte, informant en el termini de
quinze 15 dies a la Direcció facultativa de qualsevol contradicció que trobés; de no fer-lo així serà
responsable de qualsevol error que pogués produir-se per aquesta causa.
Les cotes en els plànols seran preferents a les mesures a escala, i en quants elements figurin en diversos
plànols seran preferents els de major escala.
El Contractista haurà d’executar pel seu compte tots els dibuixos i plans de detall necessaris per a facilitar i
organitzar l’execució dels treballs.
Dites plànols, acompanyats amb totes les justificacions corresponents, haurà de sotmetre’ls a l’aprovació
de la Direcció facultativa a mesura que siguin necessaris, però en tot cas amb l’antelació suficient a la data
que es pensi executar els treballs que aquests dissenys es refereixin.
La Direcció facultativa disposarà d’un termini de set dies a partir de la recepció de dites plànols per a
examinar-los i retornar-los al Contractista degudament aprovats i acompanyats si hagués lloc a això, de les
seves observacions. Una vegada aprovades les correccions corresponents, el Contractista haurà de
disposar en l'obra d’una col·lecció completa de plànols actualitzats.
El Contractista serà responsable dels retards que es produeixin en l’execució dels treballs com a
conseqüència d’un lliurament tardà de dites plànols, així com de les correccions i complements d’estudi
necessaris per a la seva posada a punt.
Art. III.14.- Vigilància a peu d’obra.
La Direcció facultativa podrà nomenar els equips que estimi oportuns de vigilància a peu d’obra per a
garantir la contínua inspecció de la mateixa.
El Contractista no podrà refusar als vigilants nomenats, qui tindran, en tot moment, lliure accés a qualsevol
part de l'obra.
L’existència d’aquests equips no eximirà al Contractista de disposar els seus propis mitjans de vigilància
per a assegurar-se de la correcta execució de les obres i del compliment dels amatent en el present Plec,
extrems dels quals en qualsevol cas serà responsable.
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Art. III.15.- Facilitats per a la inspecció
El Contractista proporcionarà a la Direcció facultativa o els seus representants, tota classe de facilitats per
a replanteig, reconeixements, mesuraments i proves dels materials i equips, vigilància o inspecció de la mà
d’obra, a fi de que pugui comprovar el compliment de les condicions establertes en aquest Plec, permetent
l’accés a totes les parts de l'obra fins i tot als tallers o fàbrica on es produeixin els materials o equips, o es
realitzin muntatges parcials per a les obres.
Art. III.16.- Prescripció general per a l’execució de les obres
Totes les obres s’executaran sempre atenint-se a les regles de la bona construcció, amb subjecció a les
normes del present Plec i documents complementaris, i les ordres emanades de la Direcció facultativa.
Com mesura de precaució, s’estableix com prescripció obligatòria, que abans de l'inici de l'obra el
Contractista haurà de recaptar de les companyies de serveis la informació precisa de les xarxes existents
en les proximitats, disposant de dites plànols en obra.
Per a la resolució d’aquells casos no compresos en les prescripcions citades en el paràgraf anterior,
s’estarà al que el costum ha sancionat, com regla de bona construcció
Art. III.17.- Demolicions
S’efectuaran curosament a fi de no demolir més volum (o superfície) de l’indica’t(a) en els plànols o el (la)
ordenat(a) per la Direcció facultativa, devent el Contractista, en cas d’executar excessos de demolicions no
previstos, reposar o efectuar les reparacions precises pel seu compte.
En les demolicions es prestarà especial cura en no danyar les instal·lacions que poguessin existir en les
proximitats, que haurien de protegir-se adequadament amb anterioritat.
Art. III.18.- Excavacions
Les excavacions de totes les classes s’executaran sempre d’acord amb les dimensions i profunditats que
figuren en els plànols del Projecte o les modificacions que la Direcció facultativa crea convenient fer a la
vista del terreny que es trobi.
D’aquestes modificacions s’adonarà per escrit per part de la Direcció facultativa al Contractista.
No es podrà començar cap excavació sense que prèviament s’hagi marcat el seu replanteig, amb
l’aprovació de la Direcció facultativa. El Contractista haurà d’avisar tant al començament de qualsevol tall
d’excavació com a la seva terminació d’acord amb els plànols i ordres rebudes, perquè es prenguin les
dades de liquidació i siguin revisats per la Direcció facultativa donant la seva aprovació, si escau, per a la
prossecució de l’obra.
Excepte permís de la Direcció facultativa, totes les excavacions haurien d'executar-se en sec, a l’efecte del
qual el Contractista desviarà les aigües superficials que puguin presentar-se en la forma que prescrigui la
Direcció facultativa i al seu risc. Si per no haver estat preses les suficients precaucions, es produïssin
inundacions de les excavacions realitzades, les avaries seran reparades en la forma que indiqui la Direcció
facultativa i a càrrec del Contractista.
Si del reconeixement del terreny practicat a d’efectuar les excavacions, resultés necessitat o conveniència
de variar el sistema de fonamentació previst per a les obres de fàbrica, es modificarà el projecte,
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suspenent mentrestant els treballs que fossin necessaris. El Contractista percebrà en aquest cas el cost
dels treballs realitzats, però no tindrà dret a cap indemnització per la variació dels projectes.
En les excavacions es prestarà especial cura en no danyar les instal·lacions que poguessin existir en la
proximitats, que haurien de protegir-se adequadament amb anterioritat.
En tot la resta regirà el prescrit en els articles 320, 321 i 322 del P.P.T.G. per a obres de Carreteres i
Ponts.
Art. III.19.- Excavacions en rases per a canonades
Les rases tindran l’ample en la base, profunditat i talussos que figurin en el projecte o assenyali la Direcció
facultativa.
El fons de la rasa s’anivellarà curosament perquè el tub recolzi en tota la seva longitud, completant-se
d’anivellació mitjançant una capa de sorra d'almenys deu (10) centímetres d’espessor.
La Direcció facultativa de l'obra indicarà en cada cas, a la vista de la qualitat de terreny, la profunditat fins
a la qual cal excavar.
Els allotjament per als endolls o unions dels tubs s’excavaran després que el fons de la rasa hagi estat
anivellat, aquestes excavacions posteriors tindran estrictament la longitud, profunditat i amplària
necessàries per a la realització adequada del tipus particular de junta que es tracti.
Haurien d’apuntalar-se aquelles excavacions en rasa en les quals per naturalesa del terreny i dimensions
de l’excavació siguin de témer despreniments, advertint a la Direcció facultativa al practicar les
excavacions, en tots els casos que puguin ser convenients aquelles apuntalessin i atenint-se a les
instruccions que dicti referent a això.
Així mateix, quan sigui necessari efectuar esgotaments en les excavacions, aquestes seran a càrrec del
Contractista.
En les excavacions es prestarà especial cura en no danyar les instal·lacions que poguessin existir en la
proximitats, que haurien de protegir-se adequadament amb anterioritat.
En tot la resta regirà el prescrit en els articles 320, 321 i 322 del P.P.T.G. per a obres de Carreteres i
Ponts.
Art. III.20.- Destinació dels productes del les demolicions i excavacions.
El Contractista proposarà a la Direcció facultativa la ubicació dels abocadors autoritzats per a dipositar els
productes procedents de demolicions, així com de les excavacions i desmuntis que no siguin d’utilització
dintre de la mateixa.
S’estarà en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció.
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Art. III.21.- Transport i manipulació de les canonades
El Contractista haurà de tenir apilada a peu d’obra la quantitat necessària de canonades per a no retardar
el ritme de la instal·lació.
Els tubs o peces especials que hagin sofert avaries durant el transport, descàrrega i dipòsit, o que
presentessin defectes no apreciats en la recepció en fàbrica, seran rebutjats.
La descàrrega es realitzarà de tal manera que els tubs no es copegin entre si, no contra el sòl. Els tubs es
descarregaran, si pot ser, en la rasa o prop del lloc on han de ser col·locats; s’evitarà rodar-los sobre
pedres i, en general, es prendran les precaucions necessàries per al seu maneig de tal manera que no
sofreixin cops d’importància.
Tant en el transport com en l’apila’t es tindrà present el nombre de capes d’ells que es poden apilar de
manera que les càrregues d’aixafada no superin el cinquanta per cent 50% dels de prova.
Art. III.22.- Col·locació en rasa de les canonades
Aniran col·locades en el fons de la rasa sobre una capa de sorra de deu 10 centímetres d’espessor. Cada
tub ha de col·locar-se de manera que per la seva banda mes alta correspongui a l’endoll. La penetració
dels tubs consecutius serà menor que la longitud de l’endoll, de tal manera que quedi un 1 centímetre de
joc. Es netejarà d’interior dels tubs de manera que no quedin en ells matèries estranyes.
Abans d’executar les juntes, es comprovarà la col·locació exacta dels tubs en planta i perfils, havent de
quedar les alineacions perfectament rectes. Les juntes es realitzaran curosament evitant que vessin
Les canonades muntades es cobriran amb sorra fins a una altura de deu (10) centímetres per sobre de la
generatriu superior, sense tapar les juntes i anant amb compte que no quedin en contacte amb els tubs,
pedres punxegudes ni qualsevol altre objecte dur.
A continuació es procedirà a la prova de la canonada i posteriorment a la terminació del farciment de la
rasa.
Totes les canonades s’assajaran a una pressió, almenys superior en un quaranta (40) per cent a la pressió
de treball. L’assaig durarà 1/2 hora i no haurà de baixar més de l’arrel quadrada de P/5 Aquestes proves
així com l'acondicionament que calgui instal·lar en les canonades correran a càrrec del Contractista.
Art. III.23.- Rebliments i piconat de rases per a canonades
No seran emplenades les rases fins que s’hagin realitzat totes les proves necessàries i ho autoritzi la
Direcció facultativa.
Per al farciment es podran emprar materials producte de l’excavació o de préstecs, sempre que hagin
estat acceptats per la Direcció facultativa, consistents en terra, argila sorrenca, sorra i grava, pissarra tova
o altres materials aprovats, sense pedres ni terrossos de gran grandària.
Els materials per a rebliment es dipositaran en capes de vint (20) centímetres d’espessor, sensiblement
horitzontals les quals es pitjaran energia i curosament mitjançant pitjadors manuals o mecànics fins que la
canonada estigui coberta per un espessor de ben bé trenta (30) centímetres per a les canonades
metàl·liques de proveïment d’aigua i de seixanta (60) centímetres per a la xarxa de sanejament i
canonades de formigó. En aquesta primera fase del farciment, el piconat es farà començant pels costats

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

24

dels tubs i continuant després per sobre d’aquests.
La resta de material de rebliment serà dipositat i pitjat després, en la mateixa forma, salvo quan l’espai ho
permeti.
Els materials de cada tongada seran de característiques homogènies i si no ho anessin s’aconseguirà
aquesta uniformitat barrejant-les convenientment.
Art. III.24.- Posada en obra dels formigons
La posada en obra del formigó s’efectuarà de manera que no es disgregui, utilitzant per a això els mitjans i
procediments que siguin mes apropiats, avidant-se en tant que sigui possible el moviment lateral del
formigó durant les operacions de maneig i col·locació i limitant-se l’altura de caiguda quan pugui produir-se
una apreciable separació.
Art. III.25.- Consolidació dels formigons
El formigó ha de ser col·locat per vibració fins al punt que no hagi dubte quant a la seva completa
consolidació; s’efectuarà una vibració sistemàtica que asseguri la seva completa consolidació sobretot en
la part que s’ajunten les pastades.
El temps de durada del vibrat en cada punt ho indicarà la teixidura del formigó, el so del vibrador i la
sensació que produeix en la mà del que ho maneja, havent d’estar comprès entre els cinc 5 i quinze 15
segons en cada període.
Quan en un període total del vibrador s’apreciï una refluxió excessiva del morter en el formigó, es
modificarà la seva consistència perquè admeti el vibrat enèrgic sense disgregar-se.
S’empraran vibradors d’immersió amb àmplia potència i velocitat superior a les set mil revolucions 7.000
per minut, havent de disposar sempre, en el tall de treball, d’unitats de reserva per al cas de produir-se
avaria en els utilitzats. No ha de dipositar-se el formigó amb mes rapidesa de la qual puguin consolidar
degudament els vibradors de servei.
Art. III.26.- Guarit de formigó
El guarit del formigó s’efectuarà mantenint humides les seves superfícies, almenys durant quinze (15) dies,
mitjançant regs la freqüència dels quals i durada fixarà la Direcció facultativa, d’acord amb la temperatura i
humitat ambient. El Contractista podrà proposar altra forma de guarit, que serà autoritzada quan així ho
crea convenient la Direcció facultativa.
La temperatura de l’aigua en el primer reg no serà molt inferior a la qual tingui llavors la superfície del
formigó. S’evitaran les sobrecàrregues, vibracions i altres causes extremes que puguin provocar la
fissuració del formigó.
Art. III.27.- Formigonat en temps fred
La temperatura del formigó al col·locar-lo i durant els primers dies, no haurà de ser inferior a cinc (5)
graus centígrads. En temps fred lo primer es pot aconseguir-se escalfant l’aigua del pastat, els àrids o amb
dues coses alhora, tenint en compte que la temperatura del formigó sortint de la formigonera no ha de ser
major de l’estrictament necessària per a arribar a aquesta temperatura mínima en la col·locació. Quan per
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a aconseguir aquesta temperatura mínima de col·locació es precisi donar al formigó una temperatura
excessivament alta, la Direcció facultativa suspendrà el formigonat.
La temperatura de l’aigua del pastat serà sempre inferior a la qual pugui provocar l’enduriment instantani,
procurant que l’aigua calenta no entre immediatament en contacte amb el ciment. Quan s’escalfin els àrids
es procurarà fer-lo amb vapor d’aigua, per a no assecar-los excessivament i evitar que se cruïn, per a això
tampoc se sotmetrà a temperatures pròximes als cent 100 graus centígrads.
Durant l’enduriment del formigó s’evitarà que adquireixi temperatures inferiors al límit indicat, protegint la
seva superfície contra les irradiacions de la calor, però de manera que no es produeixi una dessecació
ràpida i evitant provocar temperatures molt diferents en parts distintes de la massa de formigó i
interrompre la protecció d’una manera brusca que pugui produir un ràpid refredament.
La Direcció facultativa suspendrà el formigonat quan els mitjans emprats per a complir el disposat en
aquest article no siguin suficientment eficaços.
Tant els àrids com els baldis per a transport del formigó, encofrats i superfícies sobre les quals s’ha de
formigonar, haurien d’estar exempts de masses gelades, gebres, gel o neu.
Art. III.28.- Formigonat en temps calorós
La Direcció facultativa suspendrà el formigonat quan la temperatura ambient arribi a els quaranta (40)
graus centígrads o sent inferior es tem que la temperatura del formigó, al col·locar-lo, sigui superior als
trenta (30) graus centígrads, per a evitar la qual cosa es procurarà pastar amb aigua freda, regar els àrids,
emprar ciment no calent, i protegir les formigoneres i altres elements de l’acció directa del sol, procurant
intensificar els treballs durant la nit i redoblant les mesures perquè el guarit del formigó sigui conventinet.
Art. III.29.- Morters
Es defineix com morter de ciment com la massa constituïda per àrid fi, ciment i aigua. Eventualment pot
contenir additius per a millorar alguna de les seves propietats, la utilització de les quals haurà d’haver estat
prèviament aprovada pel director.
Per a la seva ocupació en les diferents classes d’obra, s’establiran les següents tipus i dosatges de
morters de ciment pòrtland.
M 250 per a fàbriques de maó i maçoneria 250 Kgs. P-350/M3.
M 350 per a capes de seient de peces prefabricades 350 Kgs. P-350/M3.
M 450 per a fàbriques de maó especials, esquerdejats arrebossats, corregut de cornises i impostes 450
kgs. P-350/M3.
M 600 per a esquerdejats arrebossats 600 kg. P-350/M3.
M 850 per a esquerdejats exteriors 850 kg. P-350/M.
La barreja de morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament, en el primer cas es farà sobre un pis
impermeable.
Solament es fabricarà el morter precís per a ús immediat, rebutjant-se tot aquell que ha començat a fargar
i el qual o hagi estat emprat dintre dels 45 minuts que segueixin a la seva pastada.
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Art. III.30.- Vores
Es col·locaran disposant la seva cara superior amb la inclinació i cota que correspongui d’acord amb les
rasants assenyalades. Se cimentarà sobre capa de formigó HM-20. Les juntes es abeurar i rejuntaran amb
morter de ciment pòrtland de proporció 1:5, de tal manera que l’espai comprès entre les diferents peces
quedi completament massissat entre abeurar i morter.
Art. III.31.- Ferma amb base granular
L’execució de les capes de ferma amb balast inclou les següents operacions:

¾ Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball.
¾ Preparació de la superfície que vagi a rebre la balast.
¾ Preparació del material, si escau, i transport al lloc d’ocupació.
¾ Extensió, humectació, si escau, i compactació de la balast.
Art. III.32.- Paviment tipus stontile o similar.
Paviment de stontile o similar: S’executarà sobre solera de formigó de nova construcció, rebut amb morter
de ciment Pòrtland m-40 i rejuntat amb abeurada en sec de material que incorpori colorant idèntic al de la
rajola, finalment es realitzarà una neteja completa del paviment
Durant la seva execució, les zones pavimentades estaran protegides al tràfic rodat durant 7 dies.
Les dimensions seran 50x30x5.2 o 60x40x5.2 i les seves característiques tecnològiques han de complir
l’estipula’t en la norma UNEIX EN -1339-2004 Rajoles de formigó.
El paviment haurà de complir els requisits de les normes esmentades relatius a un material caracteritzat
com segueix:
Per les seves característiques dimensionals: Tipus R
Diferència màxima entre la mesura de les dues diagonals. Tipus L
Aplanetat, concavitat i convexitat de la cara vista: Segons Taula 3
Resistència a flexió: Tipus u
Càrrega de trencament mínim : 24 KN .
Resistència al desgast per abrasió: Classe 4, Marcat I
La resta de paràmetres a complir per la rajola, desgast, absorció, resistència al lliscament etc. són els
definits en la norma UNEIX-EN-1339-2004 valorats a criteri de la Direcció d’obra en aplicació de la norma.
Art. III.33.- Simultaneïtat d’obres amb el tràfic
La realització de les obres no impedirà el simultani ús de les calçades tal manera que haurien de ser
adoptades les providències corresponents per part del Contractista per a possibilitar aquesta utilització, en
el bé entès que quantes mesures precautòries o de senyalització siguin exigibles, tant per l'Autoritat
Municipal, de la Comunitat Autònoma, del Consell Insular, haurien de ser adoptades pel contractista a la
mesura que ho requereixi la Direcció facultativa.
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Art. III.34.- Obres no detallades en aquest Plec
En l’execució de les obres, fàbriques i construccions per a les quals no existeixen prescripcions
consignades explícitament en aquest Plec, el Contractista s’atindrà al que resulti dels plànols, quadre de
preus i pressupostos; a les regles que dicti la Direcció facultativa i sempre atenent a les regles de la bona
construcció i que la pràctica a sancionat com a tals
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CAPÍTOL IV.- MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES

Art. IV.1.- Disposició general
Les diferents unitats d’obra s’amidaran i valoraran en la forma assenyalada en l’apartat corresponent del
pressupost, així com amb les normes que per a cada unitat, classe d’obra o tipus d’element, s’especifiquin
en el present Plec de Prescripcions Tècniques. Els mesuraments s’efectuaran mensualment, referint-se
sempre a l’origen de l’obra i estenent-se relació valorada de l’obra executada, tal com s’indica mes
endavant.
En els preus unitaris estan compresos tots els treballs i materials que siguin necessaris emprar, així com la
seva preparació, subministrament, transport, muntatge, col·locació, pintura, proves, i tota classe
d’operacions que hagin de realitzar-se, risc i gravàmens que puguin sofrir, així com els mitjans auxiliars
necessaris per a la seva execució, fins i tot possibles drets de patents, encara quan no figuri explícitament
en el quadre nº 2, ni en la Justificació de Preus, per a deixar la unitat d’obra completament acabada, en la
forma i condicions que s’exigeix en aquest Plec.
Els preus seran invariables qualsevol que sigui la procedència dels materials i la distància de transport,
amb les excepcions consignades en aquest Plec.
Art. IV.2.- Definició de les unitats d’obra
S’entén per unitat de qualsevol classe d’obra l'executada i completament acabada i col·locada, d’acord a
ses condicions. Aquesta definició és extensiva a aquelles parts que s’abonin pel seu nombre.
Art. IV.3.- Caràcter del quadre de preus nº 1
En el quadre de preus nº 1 es consignen els preus que hauran de liquidar-se cadascuna de les unitats que
formen part de l’obra, amidades en la forma abans expressada segons correspongui al tipus de naturalesa
de cada unitat, afectades del coeficient de baixa que s’obtingui en l’adjudicació.
Els preus del quadre nº 1 es refereixen sempre a obres i instal·lacions completament acabades i provades,
i establert l’import de l’obra amb aquests preus, representarà el total de l’execució material, sense que hagi
lloc a altre augment que el percentatge que correspon a l’execució de les obres per contracta.
Art. IV.4.- Caràcter del quadre de preus nº 2
En el quadre de preus nº 2 es consignen la descomposició dels inclosos en el quadre nº 1, als únics
efectes de valoració de les obres incompletes, abonament dels materials apilats o elements fabricats o
subministrats per a la seva instal·lació en obra.
No seran objecte de descomposició aquells preus que apareguin expressament amb la denominació de
“Sense descomposició”.
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Art. IV.5.- Relacions valorades
La Direcció facultativa emetrà mensualment una relació valorada de l’obra executada a origen, amb
expressió de la certificació provisional de les obres executades durant el mes anterior, que serviran de
base per als abonaments que mensualment s’efectuïn al Contractista.
El Contractista queda obligat a proporcionar a la Direcció quants elements i mitjos li reclami per a tals
operacions, així com presenciar-los, sotmetent-se als procediments que aquesta fixi per a realitzar-la i a
subscriure els documents de les dades obtingudes, podent consignar-se en ells de manera concisa, les
observacions i objeccions, a reserva de presentar altres dades a la Direcció facultativa, això en un termini
no superior a sis (6) dies.
Si el contractista es negués a alguna d’aquestes formalitats s’entendrà que renuncia als seus drets
respecte a aquest extrem i que es conforma amb les dades de l'Administració.
Es prendran a més, les dades que, segons el parer de l'Administració puguin prendre’s després de
l’execució de les obres i en ocasió del mesurament per a la liquidació final.
Tindrà dret el Contractista que se li lliuri duplicat de tots els documents que continguin dades relacionades
amb el mesurament i abonament de les obres, havent d’estar subscrites per la Direcció facultativa l’obra i
pel contractista, sent de compte d’aquest les despeses originades per tals còpies, que hauran si es fes,
precisament, en l’oficina de la Direcció de les Obres.
Art. IV.6.- Abonament d’apilaments
No seran d’abonament els materials apilats en obra.
Art. IV.7.- Abonament de les obres incompletes
Quan per qualsevol causa, ja sigui per rescissió o altra diferència justificada, calgués valorar obres
incompletes, s’aplicaran els preus del quadre nº 2, sense que pugui pretendre's la valoració de les unitats
d’obra fraccionada d’altra forma que l’establirà en aquest Quadre.
En cap cas d’aquests, tindrà dret el Contractista a reclamació alguna fundada en la insuficiència dels preus
d’aquest quadre o en omissions del cost de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus.
Art. IV.8.- Mitjans auxiliars
En cas de rescissió per incompliment del Contractista els mitjans auxiliars del mateix, podran ser utilitzats,
lliure i gratuïtament per l'Administració, per a la terminació d’aquestes.
Si la rescissió sobrevé per altres causes, els mitjans auxiliars també podran ser utilitzats per la Direcció
facultativa, fins a la terminació de les mateixes, mitjançant pagament del lloguer que es fixi
contradictòriament.
En qualsevol cas, els mitjans auxiliars quedaran en benefici del Contractista a la terminació de les obres,
però en cap cas tindran dret a reclamacions pel concepte de desperfectes que hagi pogut sorgir, ni pel
desgast natural per ús de tals mitjans en l’execució de les unitats d’obra del projecte.
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Art. IV.9.- Mesurament i abonament de les demolicions
Les demolicions s’amidaran i abonaran per volum o superfície, d’acord amb el previst en el Pressupost,
cubicades abans de la seva execució, incloent en el preu la càrrega i transport a abocador autoritzat i el
cànon d’abocament.
Solament seran d’abonament les demolicions necessària per a l’execució de les obres, conformement al
Projecte. No se seran d’abonament les quals, per excés practiqui el Contractista, ja sigui per inobservança
de les condicions del projecte, ja sigui per la seva conveniència per a la marxa de les obres o qualsevol
altre motiu. Tampoc seran d’abonament aquelles excavacions els productes de les quals d’excavació no es
dipositin en el lloc autoritzat per la Direcció facultativa.
En el preu de la unitat s’inclou la protecció dels serveis existents en la zona de demolició, que no aquest
previst la seva substitució.
Art. IV.10.- Mesurament i abonament de les excavacions
S’entén per metre cúbic d’excavació, el de l’espai desallotjat a l’executa-les conformement a l’especifica’t
en el projecte, quedant les superfícies dels caixers i de seient en disposició de rebre el ferm o les
canonades i el material desallotjat dipositat en la vorera la rasa, o en cas de explanacions en el punt
d’abocament designat per la Direcció facultativa.
Les excavacions realitzades es cubicaran traient sobre el terreny, abans de començar-les, quants perfils
transversals es jutgin convenients per la Direcció facultativa quedant referits en planta als senyals fixats del
replanteig. Abans de començar les fàbriques de cada zona o a fer-se el mesurament final es tornaran a fer
els perfils en els mateixos punts. No s’admetrà cap reclamació del Contractista sobre volum resultant
d’aquests mesuraments.
Solament seran d’abonament les excavacions i els desmuntis indispensables per a l’execució de les obres,
conformement al Projecte. No se seran d’abonament les quals, per excés, practiqui el Contractista, ja sigui
per inobservança de les toleràncies o dels talussos, per despreniments, ja sigui per la seva conveniència
per a la marxa de les obres o qualsevol altre motiu. Tampoc seran d’abonament aquelles excavacions els
productes de les quals d’excavació no es dipositin en el lloc autoritzat per la Direcció facultativa.
En el preu de la unitat s’inclou la protecció dels serveis existents en la zona de demolició, que no aquest
previst la seva substitució.
Art. IV.11.- Mesurament i abonament del transport a abocador
El transport a abocador dels productes sobrants de l’excavació s’amidarà i abonarà per metre cúbic
realment transportat, estant inclòs en el preu la càrrega, el transport i el cànon d’abocament en abocador
autoritzat.
Art. IV.12.- Mesurament i abonament del cànon d’abocament.
Esbrossi. -El cànon d’abocament del material procedent de l’esbrossi en abocador autoritzat s’abonarà per
pes d’acord amb els vals de lliurament a l’abocador. A l’efecte de l’estimació en el pressupost es considera
una densitat de material de 0.8 *Tn/m3.
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Art. IV.13.- Mesurament i abonament dels farciments de rases i pous
Les diferents zones dels farciments s’amidaran i abonaran per metres cúbics realment executats, amidats
per diferència entre les dades inicials i els presos després de completar el farciment als preus que figuren
en el quadre de preus Nº 1 .
Art. IV.14.- Mesurament i abonament de les vores
Les vorades s’amidaran i abonaran per metre lineal estant inclòs en el preu l’excavació en rasa, el formigó
en fonaments, així com el rebaixi en passos de vianant i/o guals, o en els quals segons el parer de la
Direcció facultativa es precisin.
Art. IV.15.- Mesurament i abonament de soleres de formigó sota voreres
S’amidarà i abonarà per metre cúbic realment executat.
Art. IV.16.- Mesurament i abonament de l’enrajolat de voreres
L’enrajolat de voreres s’abonarà per metre quadrat realment executat, incloent en el preu la solera de
formigó HM 20 de 10 cm. d’espessor i el material necessari per a la regularització, anivellació i agarri. En el
preu s’inclou la part proporcional del rebaixi necessari per als passos de vianants i/o guals i l’adaptació de
les tapes de pous i arquetes, tant en les existents com de les noves, a la rasant acabada.
Art. IV.17.- Mesurament i abonament de la base granular
S’amidarà i abonarà per metres cúbics realment executats, amidats per diferència entre les cotes abans i
després de la seva execució amb la compactació prevista en el projecte.
Art. IV.18.- Mesurament i abonament del reg de imprimació i reg d’adherència.
S’amidarà i abonarà per metre quadrat realment executat, una vegada provat que les dotacions de lligants
són les previstes.
Art. IV.19.- Mesurament i abonament de l’aglomerat asfàltic
S’amidarà i abonarà per tones realment posades en obra, amb la densitat mitja obtinguda de les provetes
extretes en obra, o en defecte d’això la qual es determini en l’apartat corresponent del pressupost,
incloent-se en el preu la part proporcional d’adaptació de tapes de pous i arquetes, tant de les existents
com de les noves a la rasant acabada.
Art. IV.20.- Mesurament i abonament de les canonades
Les canonades de conducció, qualsevol que sigui la seva naturalesa i diàmetre, s’amidaran i abonaran per
metre lineal realment col·locat i amidat sobre el terreny als preus que figurin en el quadre Nº 1.
Les canonades que siguin objecte de mesurament a l’efecte del seu abonament, haurien de trobar-se
totalment col·locades, amb els seves subjeccions, recobriments i altres elements que integrin les mateixes
i haver estat sotmeses a les preceptives proves de pressió, amb resultats admissibles d’acord amb les
Normes que siguin d’aplicació.
Art. IV.21.- Mesurament i abonament de embornals
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S’amidarà i abonaran per unitat completament executada.
Art. IV.22.- Mesurament i abonament de massissos per a suport de fanals
S’abonaran per unitats realment executades.
Art. IV.23.- Mesurament i abonament de les arquetes
S’amidarà i abonaran per unitats realment executades.
Art. IV.24.- Mesurament i abonament de formigons
S’amidaran i abonaran, qualsevol que sigui el tipus segons denominació de la EHE-08, per metre cúbic
post en obra amidat sobre els plànols de construcció i comprendrà la fabricació qualsevol que sigui la
seva procedència, (fabricació en obra o en central) i la posada en obra, que inclou l’abocament,
compactació, guarit durant el temps que calgui i l’acabat, fins i tot execució de juntes i quantes operacions
siguin necessàries per a deixar la unitat d’obra completament acabada d’acord amb les prescripcions
d’aquest Plec.
No seran d’abonament els excessos que per despreniment de laterals o altres incidències anàlogues
poguessin produir-se, seguint en qualsevol cas les indicacions complementàries de la Direcció facultativa.
No seran d’abonament els additius de formigó que utilitzi el Contractista per pròpia iniciativa o per
necessitat constructiva, havent d’aquests aprovar-se prèviament en qualsevol cas per la Direcció
facultativa.
Art. IV.25.- Mesurament i abonament d’obres vàries i ofici de paleta i oficis.
Les unitats d’obra per a les quals no s’especifica la forma d’amidar-les i abonar-les, ho seran per unitats
concretes, lineals, superficials o de volum segons figurin expressades en els quadres de preus i pel
nombre real d’aquestes unitats executades i que compleixin les condicions prescrites en aquest Plec.
Art. IV.26.- Mesurament i abonament de les unitats no especificades en aquest Plec
Les obres la forma del qual d’abonament no estigui especificada en aquest Plec, s’efectuarà d’acord amb
els preus establerts en els quadres corresponents, solament quan no existeixin aquests preus a les obres
executables siguin assimilables a alguna de les existents, es procedirà a la fixació dels oportuns preus
contradictoris en la forma reglamentària.
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CAPÍTOL V - DISPOSICIONS GENERALS

Art. V.1.- Personal d’obra
El Contractista estarà representat permanentment en l’obra per persona o persones amb poder bastant per
a disposar sobre totes les qüestions relatives a la mateixa, havent d’estar vinculada aquesta representació,
almenys, a un Enginyer Tècnic d’obres Públiques, havent d’existir, a més, un topògraf i un encarregat
general per a l’adreça de l’execució de l’obra.
Aquest personal directiu estarà auxiliat en l’oficina i en l’obra pel nombre de tècnics de categoria
subalterna i operaris especialitzats que la Direcció facultativa de l’obra estimi convenient.
Art. V.2.- Instal·lacions auxiliars
El Contractista queda obligat a construir pel seu compte i retirar a la finalització de les obres, totes les
edificacions auxiliars necessàries.
Totes les obres estaran supeditades a l’aprovació de la Direcció facultativa, pel que fa a la seva ubicació, i
quant a l’aspecte de les mateixes, quan l’obra principal així ho exigeixi.
Si el termini de trenta (30) dies a partir de la terminació de les obres, la Contracta no hagués procedit a la
retirada de totes les instal·lacions, eines, materials, etc., l'Administració podrà manar-lo retirar per compte
del Contractista.
Art. V.3.- Aigua i energia per a les obres
Serà de compte del Contractista, l’abonament d’aigua o energia que pugui consumir durant les obres, així
com el muntatge i desmuntatge de les instal·lacions necessàries per al seu subministrament.
En el cas que l'Administració proporcioni facilitats per a subministrar l’aigua i l’energia de les seves pròpies
xarxes, es fixarà un preu per a avaluar el consum, sent així mateix de compte del Contractista el muntatge
i desmuntatge de les instal·lacions que es precisin per a això.
Art. V.4.- Mesures de seguretat
El Contractista haurà d’atenir-se a les disposicions vigents sobre la Seguretat i Salut en el treball, estant
obligat a redactar i presentar parell la seva aprovació per la Direcció facultativa, o si escau pel Coordinador
de Seguretat, el Pla de Seguretat, adaptat a les condicions i mitjos de treball que estimi utilitzar durant
l’obra. Una vegada aprovat, el Pla de Seguretat haurà de presentar-se davant l'Organisme competent per
a l’obertura de Centre de Treball.
Art. V.5.- Termini de començament de les obres
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L'Acta de comprovació de replanteig, que determina la data d’inici de l’obra, haurà de dignar-se dintre dels
trenta (30) dies següents a la data d’adjudicació, tret que existeixi disposició en contrari en el Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
Art. V.6.- Ritme i Ordre d’execució dels treballs.
L’adjudicatari sotmetrà a l’aprovació de la Direcció facultativa, abans de començament de les obres, un
programa de treball amb l’ordre i moment d’execució de les diferents obres, amb especificació dels
terminis parcials i data de terminació de les diferents unitats d’obra compatible amb el termini total
d’execució.
Aquest pla, una vegada aprovat, o si escau el qual determini la Direcció facultativa, s’incorporarà al Plec de
Condicions del Projecte i adquirirà caràcter contractual, quedant el Contractista en llibertat respecte a
l’organització i mitjos auxiliars dels treballs. No obstant això quan la Direcció facultativa ho estimi
necessari, bé per raons de seguretat del personal o de les obres, per higiene o per altres raons qualssevol,
podrà prendre al seu càrrec l’organització de treballs, sent totes les ordres obligatòries per al Contractista i
sense que pugui admetre's reclamació alguna fundada en aquest particular
Des del moment de començada una part de l’obra fins al termini fixat per a la seva terminació, haurà de
desenvolupar-se de manera que les unitats d’obra executades a cada moment siguin sensiblement
proporcionals al temps transcorregut pel que fa al nombre total d’unitats projectades i al termini abans
expressat.
L'incompliment del disposat en el paràgraf anterior, per causes no justificades, podrà donar lloc a la
imposició d’una multa al Contractista i en cas de reincidència, la Administració podrà procedir a la rescissió
del Contracte. No obstant això si, segons el parer de la Direcció facultativa, fora necessari o convenient per
a la total coordinació dels treballs, podrà autoritzar una alteració del ritme establert que haurà de recollir-se
en un nou programa de treballs
L’adjudicatari presentarà, així mateix, una relació completa dels serveis i maquinària que es compromet a
utilitzar en cadascuna de les etapes del pla. Els mitjans proposats quedaran adscrits a l’obra sense que, en
cap cas, el Contractista pugui retirar-los sense autorització de l'Administració. Així mateix, l’adjudicatari
haurà d’augmentar els mitjans auxiliars i personal tècnic sempre que l'Administració comprovi que això és
necessari per al desenvolupament de les obres en els terminis previstos.
L’acceptació del pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà exempció alguna de
responsabilitat per al Contractista, en cas d’incompliment dels terminis parcials o totals convinguts.
Art. V.7.- Obligacions del Contractista en casos no expressats terminantament.
És obligació del Contractista executar tot lo que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les
obres, tot i que no es trobi expressament estipulat en aquest Plec de Prescripcions, havent de complir el
que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, disposi per escrit la Direcció facultativa, amb
dret a la reclamació corresponent pel contractista davant l'Administració contractant dintre del terme dels
deu (10) dies següents al que s’hagi rebut l’ordre.
En tot el no previst especialment en el Plec de Prescripcions Tècniques, s’entendran aplicables els
preceptes de la Legislació Administrativa i de Legislació Social.
Art. V.8.- Revisió de preus
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Els preus de les unitats d’aquest projecte no seran objecte de revisió.
Art. V.9.- Proves de les obres
Durant l’execució de les obres s’aniran realitzant proves de totes les instal·lacions en particular d’aquelles
que hagin de quedar ocultes, en presència de la Direcció facultativa i si escau de representants de les
companyies a les quals han de quedar afectes els serveis o instal·lacions, havent d’aixecar-se la
corresponent Acta amb els resultats obtinguts.
Abans de verificar les recepció i sempre que sigui possible, se sotmetran les obres a proves de
resistència, estabilitat i impermeabilitat, si escau, i es procedirà a la presa de mostres per a la realització
d’assaigs, tot això conformement al programa que redacti la Direcció facultativa.
Totes aquestes proves i assaigs seran a compte del Contractista, i s’entén que no estan verificades
totalment fins que donin resultats satisfactoris
Els seients o avaries, accidents o danys, que es produeixin en aquestes proves i procedeixin de la dolenta
construcció o falta de precaucions, seran corregides pel contractista, sent això al seu càrrec.
Art. V.10.- Recepció de les obres
El Contractista comunicarà a la Direcció facultativa, per escrit, amb un mes d’antelació la finalització de
l’obra.
Si les obres es troben en bon estat i conformement a les prescripcions previstes, es donaran per rebudes i
es lliuraran a l’ús públic, aixecant-se la corresponent Acta de Recepció, començant a transcórrer el termini
de garantia.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'Acta i es donaran les instruccions
al Contractista a fi de corregir els defectes observats, fixant-se termini per a efectuar-lo, expirat el qual es
farà un nou reconeixement per a la Recepció. Si el Contractista no hagués complert es declararà resolt el
contracte amb perduda de fiança per no acabar l’obra en el termini estipulat. L'Administració podrà, no
obstant això, concedir-li un nou termini que serà improrrogable.
Art. V.11.- Termini de garantia
El termini de garantia a partir de la data de la Recepció., serà el proposat per l’adjudicatari en el concurs.
Durant aquest termini, serà obligat del Contractista la conservació, reparació o substitució dels elements
que acusin vici o defecte de forma o construcció.
AL final de termini de garantia, les obres haurien de trobar-se en perfecte estat.
Art. V.12.- Liquidació de les obres
Rebudes les obres es procedirà al seu mesurament i valoració general i definitiva i es redactarà la
liquidació final de les obres que haurà de quedar formulada dintre del termini de sis (6) mesos a contar des
de la data d’aprovació de l'Acta de recepció.
Les despeses que doni lloc la liquidació, seran a compte del Contractista.
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Art. V.13.- Plànols de liquidació
En el termini d’una setmana després de la Recepció, el Contractista presentarà a la Direcció facultativa
plànols aixecats per tècnics competents que defineixin amb tot detall l’estat final de les mateixes. Cas que
expirat aquest termini no s’hagués emplenat aquesta prescripció, la Direcció podrà encarregar aquest
treball a facultatiu competent, sent a càrrec del Contractista les despeses que aquest encàrrec, que es
pugui formular en la seva representació, ocasioni, bé a través del Col·legi Professional corresponent o al
facultatiu que lliurement es trií.
Art. V.14.- Correspondència oficial
El Contractista tindrà dret que se li justifiqui recepció de les comunicacions que dirigeixi a la Direcció
facultativa i, al seu torn, estarà obligat a retornar a l’esmentada Direcció facultativa, els originals o còpies
de les ordres que ell rebi, posant al peu el " ASSABENTAT ".
Art. V.15.- Disposicions legals
El Contractista vindrà obligat al compliment del disposat en totes les lleis de caràcter social i les referents a
obres, construccions, etc., que siguin d’aplicació al present Projecte, sent total responsabilitat del
Contractista els danys físics i materials ocasionats per incompliment de les citades disposicions.
Igualment queda obligat també a complir totes les disposicions vigents relatives a contractes de treball,
remuneracions mínimes, subsidi familiar, retir obrer, accidents de treball, segur de malaltia, etc., a la
signatura del contracte o que es dictin durant els treballs.
El Contractista haurà d’obtenir tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de les obres i
correran al seu càrrec les indemnitzacions que hagués lloc per perjudicis ocasionats a tercers com a
conseqüència de les obres, i totes les obres auxiliars que fos necessari executar per a la correcta execució
del Projecte.
El Contractista s’obliga a realitzar pel seu compte totes les gestions i tràmits que siguin precisos per a la
total posada en funcionament de les instal·lacions projectades, lliurant a Ports de les Illes Balears tots els
documents que siguin precisos per a la formalització de contractes, etc., entre aquest Organisme i les
Empreses particulars o altres Organismes Oficial.
Palma, setembre de 2010
L'Enginyer de Camins Canals i Ports

Sgt. Ricardo Collado Sáez
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DOCUMENT Nº 4
PRESSUPOST

Projecte de remodelació d’un tram dels carrers Sa Marina i des Voltor de Cala d’Or
Setembre 2010

PROJECTE DE REMODELACIÓ D'UN TRAM DELS CARRERS SA MARINA I DES VOLTOR DE CALA D'OR

AMIDAMENTS

PROJECTE DE REMODELACIÓ D'UN TRAM DELS CARRERS SA MARINA I DES VOLTOR DE CALA D'OR

1

CARRER MARINA

1.1

DEMOLICIONS

1

334,00 Ml Arrencada de vorada de formigó, amb càrrega del material sobre camió.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Lateral dret
168,00
168,00
Lateral esquerre
166,00
166,00
Total ...

2

563,00 M2 Demolició de vorera incloent paviment i solera de formigó amb càrrega del
material sobre camió.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Lateral dret
290,00
290,00
Lateral esquerre
273,00
273,00
Total ...

3

419,94 Tn Transport de material de demolició a planta de tractament de residus.
Descripció
Unitats
Fórmula
Desidat 2,4 Tn/m3
Material demolició vorada (S=0.0375
334,00*0,0375*2.40
m2/ml)
Material demolició voreras (e=15 cm)
563.00*0,15*2,40
Desidat 2,0 Tn/m3
Material fresat (e=7 cm)
1560,00*0.06*2.00
Total ...

5

563,00

1.560,50 M2 Fresat del paviment d'aglomerat asfàltic de 6-8 cm d'espessor amb càrrega del
material sobre camió.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Ampliació vorera
Lateral dret
1,00 168,00
3,00
504,00
Lateral esquerre
1,00 166,00
2,75
456,50
Encreuament carrer des Voltor
1,00
30,00
20,00
600,00
Total ...

4

334,00

1.560,50
Parcial
30,06
202,68
187,20
419,94

419,94 Tn Cànon d'abocament de productes de demolició en planta de tractament Mac
Insular.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Igual transport
419,94
419,94
Total ...
AMIDAMENTS

419,94
1
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1.2

DRENATJE

1

234,00 M3 Excavació en rasa en terreny sense classificar amb mitjans mecànics, salvant
els serveis existents, neteja, rasanteig, anivellació i compactació del fons, fins i
tot apuntalament en cas necessari, amb càrrega del material sobre camió.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Canonada 300 mm
Laterals carrer Marina
2,00
95,00
0,60
0,80
91,20
Conexió a pou existent
1,00
70,00
0,90
2,00
126,00
Canonada 400 mm
Carrer Marina des Pi Gros
1,00
30,00
0,70
0,80
16,80
Total ...

2

234,00 M3 Transport a abocador autoritzat de material d'excavació, a distància inferior a 30
Km, fins i tot cànon d'abocament.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Igual volum excavació
234,00
234,00
Total ...

3

260,00

30,00 Ml Canonada corrugada de PVC doble paret, de 400 mm de diàmetre, incloent part
proporcional de juntes, col·locada i provada.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Carrer Marina des Pi Gros
30,00
30,00
Total ...

5

234,00

260,00 Ml Canonada corrugada de PVC doble paret, de 300 mm de diàmetre, incloent part
proporcional de juntes, col·locada i provada.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Laterals
2,00
95,00
190,00
Conexió a pou existent
1,00
70,00
70,00
Total ...

4

234,00

54,21 M3 Formigó tipus HM-20/P/20/I, en protecció de canonades.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Canonada 300 mm
2,00
95,00
0,60
Canonada 400 mm
1,00
30,00
0,80
A deduir: canonada

-0,79
-0,79

190,00
30,00

0,30
0,40

Alt
0,50
0,60
0,30
0,40

Total ...

AMIDAMENTS

30,00
Parcial
57,00
14,40
71,40
-13,42
-3,77
54,21

2
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6

32,85 M3 Rebliment de material granular de pedrera de grandària 1 cm en seient i
recobriment de canonada, fins i tot abocat, rasanteig, anivellació i compactació.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Conexió a pou existent canonada 300
1,00
70,00
0,90
0,60
37,80
mm
A deduir: canonada
-0,79
70,00
0,30
0,30
-4,95
Total ...

7

124,80 M3 Rebliment de rases amb material granular de pedrera, compactat per tongades
de 20 cm d'espessor al 98% de l'Assaig Proctor Modificat.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Volum excavació:
234,00
234,00
A deduir:
Formigó + canonada
-71,40
-71,40
Rebliment + canonada
-37,80
-37,80
Total ...

8

124,80

3,00 Ut Pou de registre de 1,00 m de diàmetre interior, de profunditat entre 2.00 m i 2.50
m, amb parets de formigó, peça troncocònica, marc i tapa circular reforçada
classe D 400 , amb rètol DRENATGE, connexions de canonades, pates, etc,
totalment acabat.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
3,00
3,00
Total ...

9

32,85

3,00

27,00 Ut Embornal de calçada amb arqueta de 75x35x80 cm, amb parets de formigó
HM-20 de 20 cm d'espessor, marc i reixeta de 70x30 cm, classe C 250, segons
detall planols.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Carrer Marina
19,00
19,00
Carrer Marina des Pi Gros
8,00
8,00
Total ...

AMIDAMENTS

27,00
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1.3

ENLLUMENAT PÚBLIC

1

85,20 M3 Excavació en rasa en terreny sense classificar amb mitjans mecànics, salvant
els serveis existents, neteja, rasanteig, anivellació i compactació del fons, fins i
tot apuntalament en cas necessari, amb càrrega del material sobre camió.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Canalització enllumenat
Lateral dret
1,00 160,00
0,40
0,60
38,40
Lateral esquerre
1,00 155,00
0,40
0,60
37,20
Encreuament
1,00
20,00
0,60
0,80
9,60
Total ...

2

85,20 M3 Transport a abocador autoritzat de material d'excavació, a distància inferior a 30
Km, fins i tot cànon d'abocament.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Igual volum excavació
85,20
85,20
Total ...

3

3,20 M3 Formigó tipus HM-20/P/20/I, en protecció de canonades.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Canalització enllumenat
Encreuament
1,00
20,00
0,40

Parcial

0,40

3,20
3,20

82,00 M3 Rebliment de rases amb material granular de pedrera, compactat per tongades
de 20 cm d'espessor al 98% de l'Assaig Proctor Modificat.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Volum excavació:
85,20
85,20
A deduir: formigó canalització
-3,20
-3,20
Total ...

5

85,20

Alt

Total ...
4

85,20

82,00

315,00 Ml Canalització per a xarxa d'enllumenat públic formada per 2 tubs de PE de 75 mm
de diàmetre sobre llit de sorra de 4 cm d'espessor, amb separadors i guies, i
protecció superior amb formigó tipus HM-20 de 15 cm sobre la generatriu
superior, incloent rebliment de rasa amb material seleccionat.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Lateral dret
1,00 160,00
160,00
Lateral esquerre
1,00 155,00
155,00
Total ...

AMIDAMENTS

315,00
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6

20,00 Ml Canalització per a xarxa d'enllumenat públic formada per 3 tubs de PE de 75 mm
de diàmetre sobre llit de sorra de 4 cm d'espessor, amb separadors i guies, i
protecció superior amb formigó tipus HM-20 de 15 cm sobre la generatriu
superior, incloent rebliment de rasa amb material seleccionat.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Encreuament
1,00
20,00
20,00
Total ...

7

18,00 Ut Mazacota de fanal, de 0,60x0,60x0.70 m, executada amb formigó HM-20, fins i
tot els quatre pernos d'ancoratge tipus M-18, tub i colze de 60 mm de diàmetre,
fins a l'arqueta de connexió.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Lateral dret
9,00
9,00
Lateral esquerre
9,00
9,00
Total ...

8

2,00

335,00 Ml Cable de coure nu de 35 mm2 de secció, col·locat sota llit de sorra, conexionat.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Igual canalització:
Lateral dret
1,00 160,00
160,00
Lateral esquerre
1,00 155,00
155,00
Encreuament
1,00
20,00
20,00
Total ...

11

18,00

2,00 Ut Arqueta de registre de 60x60x70 cm, amb parets de formigó en massa HM-20
de 20 cm d'espessor, marc i tapa de fosa reforçada tipus D-400, segons norma
EN-124, amb cadena antirobatori, amb la inscripció "ENLLUMENAT PUBLIC".
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Encreuament
2,00
2,00
Total ...

10

18,00

18,00 Ut Arqueta de registre de 40x40x70 cm, amb parets de formigó en massa HM-20
de 20 cm d'espessor, marc i tapa de fosa reforçada tipus D-400, segons norma
EN-124, amb cadena antirobatori, amb la inscripció "ENLLUMENAT PUBLIC".
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Lateral dret
9,00
9,00
Lateral esquerre
9,00
9,00
Total ...

9

20,00

335,00

335,00 Ml Cable de coure tipus VFV 0,6/1 Kv, amb aïllament PVC+PRC, de 4x6 mm2 de
secció, instal·lat i conexionat.
AMIDAMENTS
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Descripció
Igual canalització:
Lateral dret
Lateral esquerre
Encreuament

Unitats

Llarg

1,00
1,00
1,00

160,00
155,00
20,00

Ample

Alt

160,00
155,00
20,00
Total ...

12

18,00

18,00 Ut Lluminària tipus Vialia Evo o similar, amb cos d'injecció d'alumini acabat negre,
difusor de vidre lenticular, instal·lació TOP, grau de protecció IP66, amb
llampara de 70 w, instal·lada i provada.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
18,00
18,00
Total ...

15

6,00

18,00 Ut Columna model Drac Plus o similar de 6.00 m d'alçada, doble braç a diferent
nivell (6 mi 4,5 m), amb sortida de 60 mm, per fixació TOP.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
18,00
18,00
Total ...

14

335,00

6,00 Ut Piqueta de presa de terra d'acer galvanizadio de 2.00 m de longitud i 30 mm de
diàmetre, proveïdes de peça de connexió a cable, conexionada a la xarxa de
terra.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Lateral dret
3,00
3,00
Lateral esquerre
3,00
3,00
Total ...

13

Parcial

18,00

18,00 Ut Lluminària tipus Vialia Evo o similar, amb cos d'injecció d'alumini acabat negre,
difusor de vidre lenticular, instal·lació TOP, grau de protecció IP66, amb
llampara de 100 w, instal·lada i provada.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
18,00
18,00
Total ...

AMIDAMENTS

18,00
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1.4

SUBSTITUCIÓ XARXA D'AIGUA POTABLE

1

70,00 M3 Excavació en rasa en terreny sense classificar amb mitjans mecànics, salvant
els serveis existents, neteja, rasanteig, anivellació i compactació del fons, fins i
tot apuntalament en cas necessari, amb càrrega del material sobre camió.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Lateral esquerre
1,00 155,00
0,50
0,80
62,00
Encreuament carrer des Voltor
1,00
20,00
0,50
0,80
8,00
Total ...

2

150,00 M3 Transport a abocador autoritzat de material d'excavació, a distància inferior a 30
Km, fins i tot cànon d'abocament.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Igual volum excavació
150,00
150,00
Total ...

3

12,00 M3 Formigó tipus HM-20/P/20/I, en protecció de canonades.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Encreuament carrer des Voltor
2,00
30,00
0,50

Alt
0,40

Total ...
5

61,03
Parcial
12,00
12,00

72,37 M3 Rebliment de rases amb material seleccionat procedent de préstecs, compactat
per tongadas de 20 cm d'espessor al 98% de l'Assajo Proctor Modificat.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Volum excavació:
150,00
150,00
A deduir: graveta + canonada +
-65,63
-65,63
formigó
-12,00
-12,00
Total ...

6

150,00

61,03 M3 Rebliment de material granular de pedrera de grandària 1 cm en seient i
recobriment de canonada, fins i tot abocat, rasanteig, anivellació i compactació.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Graveta seient i protecció
1,00 375,00
0,50
0,35
65,63
A deduir:canonada
-0,79 375,00
0,13
0,13
-4,60
Total ...

4

70,00

72,37

375,00 Ml Canonada de polietilè d'alta densitat, de 110 mm de diàmetre i 16 atm de pressió
de treball a 20º C, segons normes UNE 53.131, fins i tot p.p. de juntes,
col·locada
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Lateral dret
1,00 160,00
160,00
AMIDAMENTS
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Descripció
Lateral esquerre
Encreuament carrer des Voltor

Unitats
1,00
2,00

Llarg
155,00
30,00

Ample

Alt

Total ...
7

Unitats
1,00

Llarg

Ample

Alt

Total ...

1,00

1,00

3,00 Ud Boca de reg Belgicast mod BV-05-63, amb enllaç corb de polietilè, de 45 mm de
diàmetre i ràcord tipus Barcelona, incloent unions gibault, canonada de 40 mm
de diàmetre i altres peces especials col.locada.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
3,00
3,00
Total ...

10

Parcial
1,00

1,00 Ut Arqueta de registre de 60x60x100 cm parets de 20 cm de gruix de formigó en
massa HM-20, marc i tapa de fosa reforçada subjecta a les parets amb cadeneta
i amb la llegenda AIGUA POTABLE.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Encreuament carrer des Voltor
1,00
1,00
(vàlvules)
Total ...

9

375,00

1,00 Ut Vàlvula comporta tancament elàstic, amb cos de fosa nodular GGG-40 o
superior, protegit exterior i interiorment mitjançant dues capes de pintura epoxi
de 150 micres de gruix, apta per a consum alimentari, eix d'acer inoxidable 13%
Cr, amb premsaestopes a base de juntes tòriques, tancament de fosa nodular
GGG-40 revestit de cautxú-nitril NBR, cargols d'acer inoxidable AISI 304, DN
110 mm, PN 16 at, col·locada i provada.

Descripció
Encreuament carrer des Voltor

8

Parcial
155,00
60,00

3,00

1,00 Ut Hidrant contra incendis de columna seca de 80 mm de diàmetre, amb dues
boques de 50 mm i una de 70 mm, fins i tot connexió a la xarxa amb canonada
de fosa, totalment instal·lat.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Encreuament carrer des Voltor
1,00
1,00
Total ...

AMIDAMENTS

1,00
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1.5

PAVIMENTACIÓ

1

315,00 Ml Vorada de formigó vibro comprimit de doble capa, de 15x25x50 cm, fins i tot
excavació, fonament de formigó HM-20 i morter d'agarri.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Lateral dret
160,00
160,00
Lateral esquerre
155,00
155,00
Total ...

2

315,00 Ml Regola formigó HM-20 de 40 cm d'ample i 20 cm d'espessor, inclòs excavació,
neteja i compactació del terreny, i p.p. de juntes.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Igual longitud voradas
Lateral dret
160,00
160,00
Lateral esquerre
155,00
155,00
Total ...

3

222,76 M3 Formigó tipus HM-20/P/20/I, en soleres sota paviment.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Lateral dret
1,00 160,00
4,50
1,00
10,00
3,50
1,00
30,00
2,50
Lateral esquerre
1,00
85,00
4,50
1,00
10,00
2,50
1,00
15,00
3,00
0,75
30,00
9,00

Alt
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
Total ...

5

315,00

29,00 Ut Escocell de 1,00 x1, 00x1, 00 m, format per peces prefabricades de formigó,
inclosa excavació i aportació de terra vegetal i reixa galvanitzada tipus tramex.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
29,00
29,00
Total ...

4

315,00

29,00
Parcial
108,00
5,25
11,25
57,38
3,75
6,75
30,38
222,76

1.485,00 M2 Paviment de rajola amb superfície bitextura, tipus stone-tile o similar, amb la
forma i dimensions dels plànols, inclòs morter de seient i aferro tipus M-450.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Lateral dret
1,00 160,00
4,50
720,00
1,00
10,00
3,50
35,00
1,00
30,00
2,50
75,00
Lateral esquerre
1,00
85,00
4,50
382,50
1,00
10,00
2,50
25,00
1,00
15,00
3,00
45,00
AMIDAMENTS
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Descripció

Unitats
0,75

Llarg
30,00

Ample
9,00

Alt
Total ...

6

1.337,50

198,22 Tn Barreja bituminosa en calent tipus S-12, incloent betum, adquisició, manipulació,
i col·locació.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Calzada
2,47 130,00
5,00
0,06
96,33
2,47
95,00
2,50
0,06
35,20
Encreuament carrer Voltor
2,47
30,00
15,00
0,06
66,69
Total ...

8

1.485,00

1.337,50 M2 Reg d'adherència amb emulsió asfáltica ECR-1, amb una dotació de 1 kg/m2,
amb escombrat previ de la calçada on calgui.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Calzada
1,00 130,00
5,00
650,00
1,00
95,00
2,50
237,50
Encreuament carrer Voltor
1,00
30,00
15,00
450,00
Total ...

7

Parcial
202,50

29,00 Ut Plantació d'arbre d'18/20 cm de diàmetre de tronc.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
29,00

Alt
Total ...

AMIDAMENTS

198,22
Parcial
29,00
29,00
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2

CARRER VOLTOR

2.1

DEMOLICIONS

1

160,00 Ml Arrencada de vorada de formigó, amb càrrega del material sobre camió.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Lateral esquerre
160,00
160,00
Total ...

2

420,00 M2 Demolició de vorera incloent paviment i solera de formigó amb càrrega del
material sobre camió.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Lateral esquerre
160,00
2,00
320,00
20,00
5,00
100,00
Total ...

3

223,20 Tn Transport de material de demolició a planta de tractament de residus.
Descripció
Unitats
Fórmula
Desidat 2,4 Tn/m3
Material demolició vorades (S=0.0375
160,00*0,0375*2.40
m2/ml)
Material demolició voreras (e=15 cm)
420.00*0,15*2,40
Desidat 2,0 Tn/m3
Material fresat (e=7 cm)
480,00*0.06*2.00
Total ...

5

420,00

480,00 M2 Fresat del paviment d'aglomerat asfàltic de 6-8 cm d'espessor amb càrrega del
material sobre camió.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Ampliació vorera
1,00 160,00
3,00
480,00
Total ...

4

160,00

480,00
Parcial
14,40
151,20
57,60
223,20

223,20 Tn Cànon d'abocament de productes de demolició en planta de tractament Mac
Insular.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Igual transport
223,20
223,20
Total ...

AMIDAMENTS

223,20
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2.2

ENLLUMENAT PÚBLIC

1

45,60 M3 Excavació en rasa en terreny sense classificar amb mitjans mecànics, salvant
els serveis existents, neteja, rasanteig, anivellació i compactació del fons, fins i
tot apuntalament en cas necessari, amb càrrega del material sobre camió.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Canalització enllumenat
Lateral esquerre
1,00 160,00
0,40
0,60
38,40
Encreuament
1,00
20,00
0,60
0,60
7,20
Total ...

2

45,60 M3 Transport a abocador autoritzat de material d'excavació, a distància inferior a 30
Km, fins i tot cànon d'abocament.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Igual volum excavació
45,60
45,60
Total ...

3

3,20 M3 Formigó tipus HM-20/P/20/I, en protecció de canonades.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Canalització enllumenat
Encreuament
1,00
20,00
0,40

Parcial

0,40

3,20

42,40

180,00 Ml Canalització per a xarxa d'enllumenat públic formada per 3 tubs de PE de 75 mm
de diàmetre sobre llit de sorra de 4 cm d'espessor, amb separadors i guies, i
protecció superior amb formigó tipus HM-20 de 15 cm sobre la generatriu
superior, incloent rebliment de rasa amb material seleccionat.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Lateral esquerre
1,00 160,00
160,00
Encreuament
1,00
20,00
20,00
Total ...

6

3,20

42,40 M3 Rebliment de rases amb material granular de pedrera, compactat per tongades
de 20 cm d'espessor al 98% de l'Assaig Proctor Modificat.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Volum excavació:
45,60
45,60
A deduir: formigó canalització
-3,20
-3,20
Total ...

5

45,60

Alt

Total ...
4

45,60

180,00

9,00 Ut Mazacota de fanal, de 0,60x0,60x0.70 m, executada amb formigó HM-20, fins i
tot els quatre pernos d'ancoratge tipus M-18, tub i colze de 60 mm de diàmetre,
fins a l'arqueta de connexió.
AMIDAMENTS
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Descripció
Lateral esquerre

Unitats
9,00

Llarg

Ample

Alt
Total ...

7

180,00

180,00 Ml Cable de coure tipus VFV 0,6/1 Kv, amb aïllament PVC+PRC, de 4x6 mm2 de
secció, instal·lat i conexionat.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Igual canalització:
Lateral esquerre
1,00 160,00
160,00
Encreuament
1,00
20,00
20,00
Total ...

11

2,00

180,00 Ml Cable de coure nu de 35 mm2 de secció, col·locat sota llit de sorra, conexionat.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Igual canalització:
Lateral esquerre
1,00 160,00
160,00
Encreuament
1,00
20,00
20,00
Total ...

10

9,00

2,00 Ut Arqueta de registre de 60x60x70 cm, amb parets de formigó en massa HM-20
de 20 cm d'espessor, marc i tapa de fosa reforçada tipus D-400, segons norma
EN-124, amb cadena antirobatori, amb la inscripció "ENLLUMENAT PUBLIC".
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Encreuament
2,00
2,00
Total ...

9

9,00

9,00 Ut Arqueta de registre de 40x40x70 cm, amb parets de formigó en massa HM-20
de 20 cm d'espessor, marc i tapa de fosa reforçada tipus D-400, segons norma
EN-124, amb cadena antirobatori, amb la inscripció "ENLLUMENAT PUBLIC".
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Lateral esquerre
9,00
9,00
Total ...

8

Parcial
9,00

180,00

4,00 Ut Piqueta de presa de terra d'acer galvanizadio de 2.00 m de longitud i 30 mm de
diàmetre, proveïdes de peça de connexió a cable, conexionada a la xarxa de
terra.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Lateral esquerre
4,00
4,00
Total ...

AMIDAMENTS

4,00
13
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12

9,00 Ut Fanal compost per columna de 5 m d'alçada, galvanitzada i pintada oxidant
negre, lluminàries tipus IEP o similar, làmpades 150 w, amb equip elèctric
complet, completament instal·lat
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Lateral esquerre
9,00
9,00
Total ...

AMIDAMENTS

9,00
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2.3

SUBSTITUCIÓ XARXA D'AIGUA POTABLE

1

64,00 M3 Excavació en rasa en terreny sense classificar amb mitjans mecànics, salvant
els serveis existents, neteja, rasanteig, anivellació i compactació del fons, fins i
tot apuntalament en cas necessari, amb càrrega del material sobre camió.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Lateral esquerre
1,00 160,00
0,50
0,80
64,00
Total ...

2

64,00 M3 Transport a abocador autoritzat de material d'excavació, a distància inferior a 30
Km, fins i tot cànon d'abocament.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Igual volum excavació
64,00
64,00
Total ...

3

36,00

160,00 Ml Canonada de polietilè d'alta densitat, de 110 mm de diàmetre i 16 atm de pressió
de treball a 20º C, segons normes UNE 53.131, fins i tot p.p. de juntes,
col·locada
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Lateral esquerre
1,00 160,00
160,00
Total ...

6

26,04

36,00 M3 Rebliment de rases amb material granular de pedrera, compactat per tongades
de 20 cm d'espessor al 98% de l'Assaig Proctor Modificat.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Volum excavació:
64,00
64,00
A deduir: graveta + canonada
-28,00
-28,00
Total ...

5

64,00

26,04 M3 Rebliment de material granular de pedrera de grandària 1 cm en seient i
recobriment de canonada, fins i tot abocat, rasanteig, anivellació i compactació.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Graveta seient i protecció
1,00 160,00
0,50
0,35
28,00
A deduir: canonada
-0,79 160,00
0,13
0,13
-1,96
Total ...

4

64,00

160,00

1,00 Ut Vàlvula comporta tancament elàstic, amb cos de fosa nodular GGG-40 o
superior, protegit exterior i interiorment mitjançant dues capes de pintura epoxi
de 150 micres de gruix, apta per a consum alimentari, eix d'acer inoxidable 13%
Cr, amb premsaestopes a base de juntes tòriques, tancament de fosa nodular
GGG-40 revestit de cautxú-nitril NBR, cargols d'acer inoxidable AISI 304, DN
110 mm, PN 16 at, col·locada i provada.
AMIDAMENTS
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Descripció
Encreuament carrer des Voltor

Unitats
1,00

Llarg

Ample

Alt
Total ...

7

1,00

1,00 Ut Arqueta de registre de 60x60x100 cm parets de 20 cm de gruix de formigó en
massa HM-20, marc i tapa de fosa reforçada subjecta a les parets amb cadeneta
i amb la llegenda AIGUA POTABLE.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Encreuament carrer des Voltor
1,00
1,00
(vàlvules)
Total ...

8

Parcial
1,00

1,00

3,00 Ud Boca de reg Belgicast mod BV-05-63, amb enllaç corb de polietilè, de 45 mm de
diàmetre i ràcord tipus Barcelona, incloent unions gibault, canonada de 40 mm
de diàmetre i altres peces especials col.locada.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
3,00
3,00
Total ...

AMIDAMENTS

3,00
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2.4

PAVIMENTACIÓ

1

160,00 Ml Vorada de formigó vibro comprimit de doble capa, de 15x25x50 cm, fins i tot
excavació, fonament de formigó HM-20 i morter d'agarri.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Lateral esquerre
160,00
160,00
Total ...

2

160,00 Ml Regola formigó HM-20 de 40 cm d'ample i 20 cm d'espessor, inclòs excavació,
neteja i compactació del terreny, i p.p. de juntes.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Igual longitud voradas
Lateral esquerre
160,00
160,00
Total ...

3

94,88 M3 Formigó tipus HM-20/P/20/I, en soleres sota paviment.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Lateral esquerre
1,00 125,00
4,50
1,00
20,00
2,50
1,00
10,00
2,00

Alt
0,15
0,15
0,15
Total ...

5

15,00
Parcial
84,38
7,50
3,00
94,88

695,00 M2 Paviment de rajola amb superfície bitextura, tipus stone-tile o similar, amb la
forma i dimensions dels plànols, inclòs morter de seient i aferro tipus M-450.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Lateral esquerre
1,00 125,00
5,00
625,00
1,00
20,00
2,50
50,00
1,00
10,00
2,00
20,00
Total ...

6

160,00

15,00 Ut Escocell de 1,00 x1, 00x1, 00 m, format per peces prefabricades de formigó,
inclosa excavació i aportació de terra vegetal i reixa galvanitzada tipus tramex.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Lateral esquerre
15,00
15,00
Total ...

4

160,00

695,00

1.070,00 M2 Reg d'adherència amb emulsió asfáltica ECR-1, amb una dotació de 1 kg/m2,
amb escombrat previ de la calçada on calgui.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Calzada
1,00 140,00
6,00
840,00
1,00
95,00
2,00
190,00
AMIDAMENTS
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Descripció

Unitats
0,50

Llarg
10,00

Ample
8,00

Alt
Total ...

7

1.070,00

132,15 Tn Barreja bituminosa en calent tipus S-12, incloent betum, adquisició, manipulació,
i col·locació.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
Calzada
2,47 140,00
6,00
0,05
103,74
2,47
95,00
2,00
0,05
23,47
2,47
5,00
8,00
0,05
4,94
Total ...

8

Parcial
40,00

15,00 Ut Plantació d'arbre d'18/20 cm de diàmetre de tronc.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
Lateral esquerre
15,00

Alt
Total ...

AMIDAMENTS

132,15
Parcial
15,00
15,00
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3

MODIFICACIÓ DE SERVEIS AFECTATS

1

1,00 PA A justificar per modificació de serveis afectats.
Descripció
Unitats
Llarg Ample
1,00

Alt
Total ...

AMIDAMENTS

Parcial
1,00
1,00
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4

SEGURETAT I SALUT

1

1,00
Descripció

Ut Segons pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut en les obres de construcció.
Unitats
Llarg Ample
Alt
Parcial
1,00
1,00
Total ...

AMIDAMENTS

1,00
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QUADRES DE PREUS
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QUADRE DE PREUS Nº 1

PROJECTE DE REMODELACIÓ D'UN TRAM DELS CARRERS SA MARINA I DES VOLTOR DE CALA D'OR

Nº Um
1

Descripció

Import

Ml Arrencada de vorada de formigó, amb càrrega del
material sobre camió.
Dos euros amb cinquanta-quatre
cents.

2,54

M2 Demolició de vorera incloent paviment i solera de
formigó amb càrrega del material sobre camió.
Quatre euros amb setanta-set
cents.

4,77

3

M2 Fresat del paviment d'aglomerat asfàltic de 6-8 cm
d'espessor amb càrrega del material sobre camió.
Cinc euros amb vuitanta-set cents.

5,87

4

M3 Excavació en rasa en terreny sense classificar amb
mitjans mecànics, salvant els serveis existents,
neteja, rasanteig, anivellació i compactació del fons,
fins i tot apuntalament en cas necessari, amb
càrrega del material sobre camió.
Catorze euros amb dotze cents.

2

5

6

7

8

9

10

11

14,12

Tn Transport de material de demolició a planta de
tractament de residus.
Dos euros amb cinquanta-nou
cents.

2,59

M3 Transport a abocador autoritzat de material
d'excavació, a distància inferior a 30 Km, fins i tot
cànon d'abocament.
Sis euros amb setanta-cinc cents.

6,75

Tn Cànon d'abocament de productes de demolició en
planta de tractament Mac Insular.
Quaranta-cinc
euros
cinquanta-dos cents.

amb

45,52

M3 Rebliment de material granular de pedrera de
grandària 1 cm en seient i recobriment de canonada,
fins i tot abocat, rasanteig, anivellació i compactació. Quinze euros amb setanta-set
cents.

15,77

M3 Rebliment de rases amb material seleccionat
procedent de préstecs, compactat per tongadas de
20 cm d'espessor al 98% de l'Assajo Proctor
Modificat.
Dotze euros amb vuitanta cents.

12,80

M3 Rebliment de rases amb material granular de
pedrera, compactat per tongades de 20 cm
d'espessor al 98% de l'Assaig Proctor Modificat.
Catorze euros amb cinc cents.

14,05

M3 Formigó tipus HM-20/P/20/I, en protecció de
canonades.
Vuitanta-un euros amb trenta-tres
cents.

81,33

QUADRE DE PREUS Nº 1

1

PROJECTE DE REMODELACIÓ D'UN TRAM DELS CARRERS SA MARINA I DES VOLTOR DE CALA D'OR

Nº Um

12

13

14

15

16

17

18

Descripció

Import

M3 Formigó tipus HM-20/P/20/I, en soleres sota
paviment.
Vuitanta-tres euros amb trenta-vuit
cents.

83,38

Ml Canonada corrugada de PVC doble paret, de 300
mm de diàmetre, incloent part proporcional de juntes,
col·locada i provada.
Trenta-dos euros amb quaranta-set
cents.

32,47

Ml Canonada corrugada de PVC doble paret, de 400
mm de diàmetre, incloent part proporcional de juntes,
col·locada i provada.
Quaranta-nou
euros
seixanta-cinc cents.

49,65

amb

Ut Pou de registre de 1,00 m de diàmetre interior, de
profunditat entre 2.00 m i 2.50 m, amb parets de
formigó, peça troncocònica, marc i tapa circular
reforçada classe D 400 , amb rètol DRENATGE,
connexions de canonades, pates, etc, totalment
acabat.
Tres-cents seixanta-un euros amb
cinquanta-dos cents.

361,52

Ut Embornal de calçada amb arqueta de 75x35x80 cm,
amb parets de formigó HM-20 de 20 cm d'espessor,
marc i reixeta de 70x30 cm, classe C 250, segons
detall planols.
Dos-cents quaranta-dos euros amb
quatre cents.

242,04

Ml Canonada de polietilè d'alta densitat, de 110 mm de
diàmetre i 16 atm de pressió de treball a 20º C,
segons normes UNE 53.131, fins i tot p.p. de juntes,
col·locada
Vuit euros amb noranta-set cents.
Ut Vàlvula comporta tancament elàstic, amb cos de fosa
nodular GGG-40 o superior, protegit exterior i
interiorment mitjançant dues capes de pintura epoxi
de 150 micres de gruix, apta per a consum
alimentari, eix d'acer inoxidable 13% Cr, amb
premsaestopes a base de juntes tòriques, tancament
de fosa nodular GGG-40 revestit de cautxú-nitril
NBR, cargols d'acer inoxidable AISI 304, DN 110
mm, PN 16 at, col·locada i provada.
Tres-cents seixanta-un euros amb
trenta cents.
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Nº Um

19

20

21

22

23

24

25

Descripció

Import

Ut Hidrant contra incendis de columna seca de 80 mm
de diàmetre, amb dues boques de 50 mm i una de
70 mm, fins i tot connexió a la xarxa amb canonada
de fosa, totalment instal·lat.
Mil dos-cents quaranta-vuit euros
amb cinquanta-cinc cents.

1.248,55

Ut Boca de reg Belgicast mod BV-05-63, amb enllaç
corb de polietilè, de 45 mm de diàmetre i ràcord tipus
Barcelona, incloent unions gibault, canonada de 40
mm de diàmetre i altres peces especials col.locada. Dos-cents quaranta-tres euros amb
dinou cents.

243,19

Ut Arqueta de registre de 60x60x100 cm parets de 20
cm de gruix de formigó en massa HM-20, marc i tapa
de fosa reforçada subjecta a les parets amb
cadeneta i amb la llegenda AIGUA POTABLE.
Dos-cents vint-i-quatre euros amb
noranta-quatre cents.

224,94

Ml Canalització per a xarxa d'enllumenat públic formada
per 2 tubs de PE de 75 mm de diàmetre sobre llit de
sorra de 4 cm d'espessor, amb separadors i guies, i
protecció superior amb formigó tipus HM-20 de 15
cm sobre la generatriu superior, incloent rebliment de
rasa amb material seleccionat.
Disset euros amb trenta-cinc cents.

17,35

Ml Canalització per a xarxa d'enllumenat públic formada
per 3 tubs de PE de 75 mm de diàmetre sobre llit de
sorra de 4 cm d'espessor, amb separadors i guies, i
protecció superior amb formigó tipus HM-20 de 15
cm sobre la generatriu superior, incloent rebliment de
rasa amb material seleccionat.
Dinou euros amb noranta-quatre
cents.

19,94

Ut Mazacota de fanal, de 0,60x0,60x0.70 m, executada
amb formigó HM-20, fins i tot els quatre pernos
d'ancoratge tipus M-18, tub i colze de 60 mm de
diàmetre, fins a l'arqueta de connexió.
Noranta-sis euros amb setanta-tres
cents.

96,73

Ut Arqueta de registre de 40x40x70 cm, amb parets de
formigó en massa HM-20 de 20 cm d'espessor, marc
i tapa de fosa reforçada tipus D-400, segons norma
EN-124, amb cadena antirobatori, amb la inscripció
"ENLLUMENAT PUBLIC".
Cent trenta-dos
vint-i-vuit cents.

QUADRE DE PREUS Nº 1

euros

amb

132,28

3

PROJECTE DE REMODELACIÓ D'UN TRAM DELS CARRERS SA MARINA I DES VOLTOR DE CALA D'OR

Nº Um

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Descripció

Import

Ut Arqueta de registre de 60x60x70 cm, amb parets de
formigó en massa HM-20 de 20 cm d'espessor, marc
i tapa de fosa reforçada tipus D-400, segons norma
EN-124, amb cadena antirobatori, amb la inscripció
"ENLLUMENAT PUBLIC".
Dos-cents vint-i-quatre euros amb
noranta-quatre cents.

224,94

Ml Cable de coure nu de 35 mm2 de secció, col·locat
sota llit de sorra, conexionat.
Quatre euros amb seixanta-sis
cents.

4,66

Ml Cable de coure tipus VFV 0,6/1 Kv, amb aïllament
PVC+PRC, de 4x6 mm2 de secció, instal·lat i
conexionat.
Cinc euros amb noranta-dos cents.

5,92

Ut Piqueta de presa de terra d'acer galvanizadio de
2.00 m de longitud i 30 mm de diàmetre, proveïdes
de peça de connexió a cable, conexionada a la xarxa
de terra.
Cinquanta-nou euros amb vint
cents.

59,20

Ut Columna model Drac Plus o similar de 6.00 m
d'alçada, doble braç a diferent nivell (6 mi 4,5 m),
amb sortida de 60 mm, per fixació TOP.
Mil vuit-cents quaranta-tres euros
amb quatre cents.

1.843,04

Ut Lluminària tipus Vialia Evo o similar, amb cos
d'injecció d'alumini acabat negre, difusor de vidre
lenticular, instal·lació TOP, grau de protecció IP66,
amb llampara de 70 w, instal·lada i provada.
Tres-cents cinquanta-cinc euros
amb tres cents.

355,03

Ut Lluminària tipus Vialia Evo o similar, amb cos
d'injecció d'alumini acabat negre, difusor de vidre
lenticular, instal·lació TOP, grau de protecció IP66,
amb llampara de 100 w, instal·lada i provada.
Tres-cents setanta-dos euros amb
vuitanta-vuit cents.

372,88

Ut Fanal compost per columna de 5 m d'alçada,
galvanitzada i pintada oxidant negre, lluminàries
tipus IEP o similar, làmpades 150 w, amb equip
elèctric complet, completament instal·lat
Mil cent setanta-quatre euros amb
cinquanta-dos cents.

1.174,52

Ml Vorada de formigó vibro comprimit de doble capa, de
15x25x50 cm, fins i tot excavació, fonament de
formigó HM-20 i morter d'agarri.
QUADRE DE PREUS Nº 1
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Nº Um

35

36

37

38

39

Descripció

Import

Quinze euros amb trenta-nou
cents.

Ut Escocell de 1,00 x1, 00x1, 00 m, format per peces
prefabricades de formigó, inclosa excavació i
aportació de terra vegetal i reixa galvanitzada tipus
tramex.
Cent
seixanta
trenta-nou cents.

euros

Ml Regola formigó HM-20 de 40 cm d'ample i 20 cm
d'espessor, inclòs excavació, neteja i compactació
del terreny, i p.p. de juntes.
Vint-i-tres
euros
cinquanta-quatre cents.
M2 Paviment de rajola amb superfície bitextura, tipus
stone-tile o similar, amb la forma i dimensions dels
plànols, inclòs morter de seient i aferro tipus M-450. Quaranta-un
euros
setanta-set cents.

amb

amb

amb

M2 Reg d'adherència amb emulsió asfáltica ECR-1, amb
una dotació de 1 kg/m2, amb escombrat previ de la
calçada on calgui.
Cinquanta-sis cents.
Tn Barreja bituminosa en calent tipus S-12, incloent
betum, adquisició, manipulació, i col·locació.
Quaranta-vuit
euros
vuitanta-dos cents.

15,39

160,39

23,54

41,77

0,56
amb

48,82

40

Ut Plantació d'arbre d'18/20 cm de diàmetre de tronc.

Noranta-nou euros amb trenta-cinc
cents.

99,35

41

PA A justificar per modificació de serveis afectats.

Tres mil dos-cents setanta-quatre
euros amb cinquanta-quatre cents.

3.274,54

42

Ut Segons pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut
en les obres de construcció.
Nou mil sis-cents seixanta-un
euros amb cinquanta-cinc cents.

9.661,55

Palma, Se tembre de
2010
L'Enginyer de Camins, Canals i Ports

Sgt. Ricardo Collado Sáez
Col·legiat 5.430
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Nº
1

Um

Descripció

Ml Arrencada de vorada de formigó, amb càrrega del material sobre camió.
Sense descomposició.

2,54
Total

2

M2 Demolició de vorera incloent paviment i solera de formigó amb càrrega del material sobre camió.
Sense descomposició.

4,77

Total

3

5,87

Total

14,12

Total

Tn Transport de material de demolició a planta de tractament de residus.
Sense descomposició.

6,75

Total

Tn Cànon d'abocament de productes de demolició en planta de tractament Mac Insular.
Sense descomposició.

Total

8

2,59

M3 Transport a abocador autoritzat de material d'excavació, a distància inferior a 30 Km, fins i tot cà
non d'abocament.
Sense descomposició.

7

14,12

2,59
Total

6

5,87

M3 Excavació en rasa en terreny sense classificar amb mitjans mecànics, salvant els serveis existents, neteja, rasanteig, anivellació i compactació del fons, fins i tot apuntalament en cas necessari, amb càrrega del material sobre camió.
Sense descomposició.

5

4,77

M2 Fresat del paviment d'aglomerat asfàltic de 6-8 cm d'espessor amb càrrega del material sobre
camió.
Sense descomposició.

4

2,54

6,75

45,52
45,52

M3 Rebliment de material granular de pedrera de grandària 1 cm en seient i recobriment de canonada, fins i tot abocat, rasanteig, anivellació i compactació.
Material granular de pedrera de grandària 1 cm. (1 M3)
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Nº

Um

Descripció
Resta d'obra.

7,03
Total

9

M3 Rebliment de rases amb material seleccionat procedent de préstecs, compactat per tongadas de
20 cm d'espessor al 98% de l'Assajo Proctor Modificat.
Sense descomposició.

12,80

Total

10

8,13
5,92

Total

M3 Formigó tipus HM-20/P/20/I, en protecció de canonades.
Sense descomposició.

M3 Formigó tipus HM-20/P/20/I, en soleres sota paviment.
Sense descomposició.

83,38

Ml Canonada corrugada de PVC doble paret, de 300 mm de diàmetre, incloent part proporcional de
juntes, col·locada i provada.
Canonada de PVC doble paret, de 300 mm. (1 Ml)
Resta d'obra.

22,80
9,67

Total

14

81,33

83,38
Total

13

14,05

81,33
Total

12

12,80

M3 Rebliment de rases amb material granular de pedrera, compactat per tongades de 20 cm d'espessor al 98% de l'Assaig Proctor Modificat.
Material granular de pedrera. (1 M3)
Resta d'obra.

11

15,77

32,47

Ml Canonada corrugada de PVC doble paret, de 400 mm de diàmetre, incloent part proporcional de
juntes, col·locada i provada.
Canonada de PVC doble paret, de 400 mm. (1 Ml)
Resta d'obra.

38,00
11,65

Total
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Nº

Um

Descripció

15

Ut Pou de registre de 1,00 m de diàmetre interior, de profunditat entre 2.00 m i 2.50 m, amb parets
de formigó, peça troncocònica, marc i tapa circular reforçada classe D 400 , amb rètol DRENATGE, connexions de canonades, pates, etc, totalment acabat.
Tub de formigó centifrugat de 100 mm. (2 Ml)
Campana troncocònica de formigó. (1 Ud)
Comporta de fosa de 55 cm de diàmetre. (1 Ud)
Pates de polietilè. (5 Ud)
Resta d'obra.

31,56
40,00
89,00
19,55
181,41

Total

16

Ut Embornal de calçada amb arqueta de 75x35x80 cm, amb parets de formigó HM-20 de 20 cm
d'espessor, marc i reixeta de 70x30 cm, classe C 250, segons detall planols.
Reixeta imbornal de 70x30 cm, amb marc, classe C 250. (1 Ud)
Resta d'obra.

65,00
177,04

Total

17

6,22
2,75

Total

8,97

Ut Vàlvula comporta tancament elàstic, amb cos de fosa nodular GGG-40 o superior, protegit exterior i interiorment mitjançant dues capes de pintura epoxi de 150 micres de gruix, apta per a consum alimentari, eix d'acer inoxidable 13% Cr, amb premsaestopes a base de juntes tòriques, tancament de fosa nodular GGG-40 revestit de cautxú-nitril NBR, cargols d'acer inoxidable AISI 304,
DN 110 mm, PN 16 at, col·locada i provada.
Vàlvula comporta DN 110, PN 16. (1 Ut)
Resta d'obra.

252,00
109,30

Total

19

242,04

Ml Canonada de polietilè d'alta densitat, de 110 mm de diàmetre i 16 atm de pressió de treball a 20º
C, segons normes UNE 53.131, fins i tot p.p. de juntes, col·locada
Canonada de polietilè d'alta densitat, de 110 mm i 16 atm de pressió. (1 Ml)
Resta d'obra.

18

361,52

361,30

Ut Hidrant contra incendis de columna seca de 80 mm de diàmetre, amb dues boques de 50 mm i
una de 70 mm, fins i tot connexió a la xarxa amb canonada de fosa, totalment instal·lat.
Hidrant contra incendis de columna seca de 80 mm. (1 Ut)
Resta d'obra.

1.072,81
175,74

Total
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Nº

Um

Descripció

20

Ut Boca de reg Belgicast mod BV-05-63, amb enllaç corb de polietilè, de 45 mm de diàmetre i rà
cord tipus Barcelona, incloent unions gibault, canonada de 40 mm de diàmetre i altres peces especials col.locada.
Boca de reg BV-05-63, racor de 40 mm. (1 Ud.)
Resta d'obra.

192,00
51,19

Total

21

Ut Arqueta de registre de 60x60x100 cm parets de 20 cm de gruix de formigó en massa HM-20,
marc i tapa de fosa reforçada subjecta a les parets amb cadeneta i amb la llegenda AIGUA POTABLE.
Tapa y marco de fundición reforzada D 400, de 60x60 cm. (1 Ud)
Resta d'obra.

72,90
152,04

Total

22

4,94
12,41

Total

7,41
12,53

Total

19,94

Ut Mazacota de fanal, de 0,60x0,60x0.70 m, executada amb formigó HM-20, fins i tot els quatre pernos d'ancoratge tipus M-18, tub i colze de 60 mm de diàmetre, fins a l'arqueta de connexió.
Ancoratges de fanals fomados per rodons calibrats de 18 mm de diametro. (4 Ud)
Resta d'obra.

Total

25

17,35

Ml Canalització per a xarxa d'enllumenat públic formada per 3 tubs de PE de 75 mm de diàmetre
sobre llit de sorra de 4 cm d'espessor, amb separadors i guies, i protecció superior amb formigó
tipus HM-20 de 15 cm sobre la generatriu superior, incloent rebliment de rasa amb material seleccionat.
Tub de PVC de 75 mm de diàmetre, 6 atm. (3 Ml)
Resta d'obra.

24

224,94

Ml Canalització per a xarxa d'enllumenat públic formada per 2 tubs de PE de 75 mm de diàmetre
sobre llit de sorra de 4 cm d'espessor, amb separadors i guies, i protecció superior amb formigó
tipus HM-20 de 15 cm sobre la generatriu superior, incloent rebliment de rasa amb material seleccionat.
Tub de PVC de 75 mm de diàmetre, 6 atm. (2 Ml)
Resta d'obra.

23

243,19

13,24
83,49
96,73

Ut Arqueta de registre de 40x40x70 cm, amb parets de formigó en massa HM-20 de 20 cm d'espessor, marc i tapa de fosa reforçada tipus D-400, segons norma EN-124, amb cadena antirobatori,
amb la inscripció "ENLLUMENAT PUBLIC".
QUADRE DE PREUS Nº 2
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Nº

Um

Descripció
Tapa i marc de fosa reforçada D 400, de 40x40 cm. (1 Ut)
Resta d'obra.

48,60
83,68
Total

26

Ut Arqueta de registre de 60x60x70 cm, amb parets de formigó en massa HM-20 de 20 cm d'espessor, marc i tapa de fosa reforçada tipus D-400, segons norma EN-124, amb cadena antirobatori,
amb la inscripció "ENLLUMENAT PUBLIC".
Tapa i marc de fosa reforçada D 400, de 60x60 cm. (1 Ut)
Resta d'obra.

72,90
152,04

Total

27

Ml Cable de coure nu de 35 mm2 de secció, col·locat sota llit de sorra, conexionat.
Cable de coure nu de 35 mm2 de secció. (1 Ml)
Resta d'obra.

Total

28

4,66

5,92

Ut Piqueta de presa de terra d'acer galvanizadio de 2.00 m de longitud i 30 mm de diàmetre, proveïdes de peça de connexió a cable, conexionada a la xarxa de terra.
Piqueta de presa de terra de 2.00 m de longitud i 20 mm de diàmetre. (1 Ut)
Resta d'obra.

22,54
36,66

Total

59,20

Ut Columna model Drac Plus o similar de 6.00 m d'alçada, doble braç a diferent nivell (6 mi 4,5 m),
amb sortida de 60 mm, per fixació TOP.
Columna model Drac Plus o similar de 6.00 m d'alçada. (1 Ut)
Resta d'obra.

1.650,00
193,04

Total

31

3,15
1,51

3,91
2,01

Total

30

224,94

Ml Cable de coure tipus VFV 0,6/1 Kv, amb aïllament PVC+PRC, de 4x6 mm2 de secció, instal·lat i
conexionat.
Cable de coure tipus VFV 0,6/1 Kv, de 4x6 mm2 de secció. (1 Ml)
Resta d'obra.

29

132,28

1.843,04

Ut Lluminària tipus Vialia Evo o similar, amb cos d'injecció d'alumini acabat negre, difusor de vidre
lenticular, instal·lació TOP, grau de protecció IP66, amb llampara de 70 w, instal·lada i provada.
Lluminària tipus Vialia Evo o similar, amb llampara de 70 w. (1 Ut)
QUADRE DE PREUS Nº 2
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Nº

Um

Descripció
Resta d'obra.

83,03
Total

32

Ut Lluminària tipus Vialia Evo o similar, amb cos d'injecció d'alumini acabat negre, difusor de vidre
lenticular, instal·lació TOP, grau de protecció IP66, amb llampara de 100 w, instal·lada i provada.
Lluminària tipus Vialia Evo o similar, amb llampara de 100 w. (1 Ut)
Resta d'obra.

289,00
83,88

Total

33

975,00
199,52

Total

5,16
10,23

Total

22,00
56,25
82,14

Total

160,39

Ml Regola formigó HM-20 de 40 cm d'ample i 20 cm d'espessor, inclòs excavació, neteja i compactació del terreny, i p.p. de juntes.
Sense descomposició.

23,54

Total

37

15,39

Ut Escocell de 1,00 x1, 00x1, 00 m, format per peces prefabricades de formigó, inclosa excavació i
aportació de terra vegetal i reixa galvanitzada tipus tramex.
Peces prefabricades de formigó per escocell. (4 Ut)
Relliga metàl·lica galvanitzada tipus tramex de 1.00x1.00 m. (1 Ut)
Resta d'obra.

36

1.174,52

Ml Vorada de formigó vibro comprimit de doble capa, de 15x25x50 cm, fins i tot excavació, fonament de formigó HM-20 i morter d'agarri.
Vorada de formigó de 15x25x50 cm. (2 Ut)
Resta d'obra.

35

372,88

Ut Fanal compost per columna de 5 m d'alçada, galvanitzada i pintada oxidant negre, lluminàries tipus IEP o similar, làmpades 150 w, amb equip elèctric complet, completament instal·lat
Fanal de 5 m, lluminàries tipus IEP o similar, làmpades 150 w. (1 Ut)
Resta d'obra.

34

355,03

23,54

M2 Paviment de rajola amb superfície bitextura, tipus stone-tile o similar, amb la forma i dimensions
dels plànols, inclòs morter de seient i aferro tipus M-450.
Paviment de rajola amb superfície bitextura, tipus stone-tile o simialr. (1 M2)
QUADRE DE PREUS Nº 2
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Nº

Um

Descripció
Resta d'obra.

14,61
Total

38

M2 Reg d'adherència amb emulsió asfáltica ECR-1, amb una dotació de 1 kg/m2, amb escombrat
previ de la calçada on calgui.
Sense descomposició.

0,56

Total

39

Sense descomposició.

48,82

Ut Plantació d'arbre d'18/20 cm de diàmetre de tronc.
Sense descomposició.

PA A justificar per modificació de serveis afectats.
Sense descomposició.

99,35

3.274,54
Total

42

48,82

99,35
Total

41

0,56

Tn Barreja bituminosa en calent tipus S-12, incloent betum, adquisició, manipulació, i col·locació.
Total

40

41,77

Ut Segons pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut en les obres de construcció.
Sense descomposició.

Total

3.274,54

9.661,55
9.661,55

Palma, Setembre de 2010
L'Enginyer de Camins, Canals i Ports

Fdo. Ricardo Collado Sáez
Col·legiat 5.430
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PRESSUPOSTS PARCIALS

PROJECTE DE REMODELACIÓ D'UN TRAM DELS CARRERS SA MARINA I DES VOLTOR DE CALA D'OR

1

CARRER MARINA

1.1

DEMOLICIONS

Nº

CP Amidament Um

247.433,25
32.897,32
Descripció

Preu

Import

1

1

334,00 Ml

Arrencada de vorada de formigó, amb càrrega del
material sobre camió.

2,54

848,36

2

2

563,00 M2

Demolició de vorera incloent paviment i solera de
formigó amb càrrega del material sobre camió.

4,77

2.685,51

3

3

1.560,50 M2

Fresat del paviment d'aglomerat asfàltic de 6-8
cm d'espessor amb càrrega del material sobre camió.

5,87

9.160,14

4

5

419,94 Tn

Transport de material de demolició a planta de
tractament de residus.

2,59

1.087,64

5

7

419,94 Tn

Cànon d'abocament de productes de demolició
en planta de tractament Mac Insular.

45,52

19.115,67

Total Cap.

PRESSUPOSTS PARCIALS

32.897,32

1
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1.2
Nº

DRENATJE
CP Amidament Um

29.115,30
Descripció

Preu

Import

1

4

234,00 M3

Excavació en rasa en terreny sense classificar
amb mitjans mecànics, salvant els serveis existents, neteja, rasanteig, anivellació i compactació
del fons, fins i tot apuntalament en cas necessari,
amb càrrega del material sobre camió.

14,12

3.304,08

2

6

234,00 M3

Transport a abocador autoritzat de material d'excavació, a distància inferior a 30 Km, fins i tot cà
non d'abocament.

6,75

1.579,50

3

13

260,00 Ml

Canonada corrugada de PVC doble paret, de 300
mm de diàmetre, incloent part proporcional de
juntes, col·locada i provada.

32,47

8.442,20

4

14

30,00 Ml

Canonada corrugada de PVC doble paret, de 400
mm de diàmetre, incloent part proporcional de
juntes, col·locada i provada.

49,65

1.489,50

5

11

54,21 M3

Formigó tipus HM-20/P/20/I, en protecció de canonades.

81,33

4.408,90

6

8

32,85 M3

Rebliment de material granular de pedrera de
grandària 1 cm en seient i recobriment de canonada, fins i tot abocat, rasanteig, anivellació i
compactació.

15,77

518,04

7

10

124,80 M3

Rebliment de rases amb material granular de pedrera, compactat per tongades de 20 cm d'espessor al 98% de l'Assaig Proctor Modificat.

14,05

1.753,44

8

15

3,00 Ut

Pou de registre de 1,00 m de diàmetre interior, de
profunditat entre 2.00 m i 2.50 m, amb parets de
formigó, peça troncocònica, marc i tapa circular
reforçada classe D 400 , amb rètol DRENATGE,
connexions de canonades, pates, etc, totalment
acabat.

361,52

1.084,56

PRESSUPOSTS PARCIALS
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Nº

CP Amidament Um

9

16

27,00 Ut

Descripció
Embornal de calçada amb arqueta de 75x35x80
cm, amb parets de formigó HM-20 de 20 cm d'espessor, marc i reixeta de 70x30 cm, classe C 250,
segons detall planols.

Preu

Import

242,04

6.535,08

Total Cap.

PRESSUPOSTS PARCIALS

29.115,30

3
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1.3
Nº

ENLLUMENAT PÚBLIC
CP Amidament Um

63.803,19
Descripció

Preu

Import

1

4

85,20 M3

Excavació en rasa en terreny sense classificar
amb mitjans mecànics, salvant els serveis existents, neteja, rasanteig, anivellació i compactació
del fons, fins i tot apuntalament en cas necessari,
amb càrrega del material sobre camió.

14,12

1.203,02

2

6

85,20 M3

Transport a abocador autoritzat de material d'excavació, a distància inferior a 30 Km, fins i tot cà
non d'abocament.

6,75

575,10

3

11

3,20 M3

Formigó tipus HM-20/P/20/I, en protecció de canonades.

81,33

260,26

4

10

82,00 M3

Rebliment de rases amb material granular de pedrera, compactat per tongades de 20 cm d'espessor al 98% de l'Assaig Proctor Modificat.

14,05

1.152,10

5

22

315,00 Ml

Canalització per a xarxa d'enllumenat públic formada per 2 tubs de PE de 75 mm de diàmetre
sobre llit de sorra de 4 cm d'espessor, amb separadors i guies, i protecció superior amb formigó tipus HM-20 de 15 cm sobre la generatriu superior,
incloent rebliment de rasa amb material seleccionat.

17,35

5.465,25

6

23

20,00 Ml

Canalització per a xarxa d'enllumenat públic formada per 3 tubs de PE de 75 mm de diàmetre
sobre llit de sorra de 4 cm d'espessor, amb separadors i guies, i protecció superior amb formigó tipus HM-20 de 15 cm sobre la generatriu superior,
incloent rebliment de rasa amb material seleccionat.

19,94

398,80

7

24

18,00 Ut

Mazacota de fanal, de 0,60x0,60x0.70 m, executada amb formigó HM-20, fins i tot els quatre pernos d'ancoratge tipus M-18, tub i colze de 60 mm
de diàmetre, fins a l'arqueta de connexió.

96,73

1.741,14

8

25

18,00 Ut

Arqueta de registre de 40x40x70 cm, amb parets
de formigó en massa HM-20 de 20 cm d'espessor, marc i tapa de fosa reforçada tipus D-400,
segons norma EN-124, amb cadena antirobatori,
amb la inscripció "ENLLUMENAT PUBLIC".

132,28

2.381,04

PRESSUPOSTS PARCIALS
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Nº

CP Amidament Um

9

26

2,00 Ut

10

27

11

Descripció

Preu

Import

Arqueta de registre de 60x60x70 cm, amb parets
de formigó en massa HM-20 de 20 cm d'espessor, marc i tapa de fosa reforçada tipus D-400,
segons norma EN-124, amb cadena antirobatori,
amb la inscripció "ENLLUMENAT PUBLIC".

224,94

449,88

335,00 Ml

Cable de coure nu de 35 mm2 de secció, col·locat
sota llit de sorra, conexionat.

4,66

1.561,10

28

335,00 Ml

Cable de coure tipus VFV 0,6/1 Kv, amb aïllament
PVC+PRC, de 4x6 mm2 de secció, instal·lat i conexionat.

5,92

1.983,20

12

29

6,00 Ut

Piqueta de presa de terra d'acer galvanizadio de
2.00 m de longitud i 30 mm de diàmetre, proveïdes de peça de connexió a cable, conexionada
a la xarxa de terra.

59,20

355,20

13

30

18,00 Ut

Columna model Drac Plus o similar de 6.00 m
d'alçada, doble braç a diferent nivell (6 mi 4,5 m),
amb sortida de 60 mm, per fixació TOP.

1.843,04

33.174,72

14

31

18,00 Ut

Lluminària tipus Vialia Evo o similar, amb cos d'injecció d'alumini acabat negre, difusor de vidre lenticular, instal·lació TOP, grau de protecció IP66,
amb llampara de 70 w, instal·lada i provada.

355,03

6.390,54

15

32

18,00 Ut

Lluminària tipus Vialia Evo o similar, amb cos d'injecció d'alumini acabat negre, difusor de vidre lenticular, instal·lació TOP, grau de protecció IP66,
amb llampara de 100 w, instal·lada i provada.

372,88

6.711,84

Total Cap.

PRESSUPOSTS PARCIALS

63.803,19
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1.4
Nº

SUBSTITUCIÓ XARXA D'AIGUA POTABLE
CP Amidament Um

10.793,75

Descripció

Preu

Import

1

4

70,00 M3

Excavació en rasa en terreny sense classificar
amb mitjans mecànics, salvant els serveis existents, neteja, rasanteig, anivellació i compactació
del fons, fins i tot apuntalament en cas necessari,
amb càrrega del material sobre camió.

14,12

988,40

2

6

150,00 M3

Transport a abocador autoritzat de material d'excavació, a distància inferior a 30 Km, fins i tot cà
non d'abocament.

6,75

1.012,50

3

8

61,03 M3

Rebliment de material granular de pedrera de
grandària 1 cm en seient i recobriment de canonada, fins i tot abocat, rasanteig, anivellació i
compactació.

15,77

962,44

4

11

12,00 M3

Formigó tipus HM-20/P/20/I, en protecció de canonades.

81,33

975,96

5

9

72,37 M3

Rebliment de rases amb material seleccionat procedent de préstecs, compactat per tongadas de
20 cm d'espessor al 98% de l'Assajo Proctor Modificat.

12,80

926,34

6

17

375,00 Ml

Canonada de polietilè d'alta densitat, de 110 mm
de diàmetre i 16 atm de pressió de treball a 20º
C, segons normes UNE 53.131, fins i tot p.p. de
juntes, col·locada

8,97

3.363,75

7

18

1,00 Ut

Vàlvula comporta tancament elàstic, amb cos de
fosa nodular GGG-40 o superior, protegit exterior
i interiorment mitjançant dues capes de pintura
epoxi de 150 micres de gruix, apta per a consum
alimentari, eix d'acer inoxidable 13% Cr, amb
premsaestopes a base de juntes tòriques, tancament de fosa nodular GGG-40 revestit de cautxúnitril NBR, cargols d'acer inoxidable AISI 304, DN
110 mm, PN 16 at, col·locada i provada.

361,30

361,30

8

21

1,00 Ut

Arqueta de registre de 60x60x100 cm parets de
20 cm de gruix de formigó en massa HM-20, marc
i tapa de fosa reforçada subjecta a les parets amb
cadeneta i amb la llegenda AIGUA POTABLE.

224,94

224,94

PRESSUPOSTS PARCIALS
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Nº

CP Amidament Um

9

20

3,00 Ut

10

19

1,00 Ut

Descripció

Preu

Import

Boca de reg Belgicast mod BV-05-63, amb enllaç
corb de polietilè, de 45 mm de diàmetre i ràcord
tipus Barcelona, incloent unions gibault, canonada de 40 mm de diàmetre i altres peces especials
col.locada.

243,19

729,57

Hidrant contra incendis de columna seca de 80
mm de diàmetre, amb dues boques de 50 mm i
una de 70 mm, fins i tot connexió a la xarxa amb
canonada de fosa, totalment instal·lat.

1.248,55

1.248,55

Total Cap.

PRESSUPOSTS PARCIALS

10.793,75

7

PROJECTE DE REMODELACIÓ D'UN TRAM DELS CARRERS SA MARINA I DES VOLTOR DE CALA D'OR

1.5

PAVIMENTACIÓ

Nº

CP Amidament Um

1

34

2

110.823,69
Descripció

Preu

Import

315,00 Ml

Vorada de formigó vibro comprimit de doble capa,
de 15x25x50 cm, fins i tot excavació, fonament de
formigó HM-20 i morter d'agarri.

15,39

4.847,85

36

315,00 Ml

Regola formigó HM-20 de 40 cm d'ample i 20 cm
d'espessor, inclòs excavació, neteja i compactació del terreny, i p.p. de juntes.

23,54

7.415,10

3

35

29,00 Ut

Escocell de 1,00 x1, 00x1, 00 m, format per peces
prefabricades de formigó, inclosa excavació i
aportació de terra vegetal i reixa galvanitzada tipus tramex.

160,39

4.651,31

4

12

222,76 M3

Formigó tipus HM-20/P/20/I, en soleres sota paviment.

83,38

18.573,73

5

37

1.485,00 M2

Paviment de rajola amb superfície bitextura, tipus
stone-tile o similar, amb la forma i dimensions
dels plànols, inclòs morter de seient i aferro tipus
M-450.

41,77

62.028,45

6

38

1.337,50 M2

Reg d'adherència amb emulsió asfáltica ECR-1,
amb una dotació de 1 kg/m2, amb escombrat previ de la calçada on calgui.

0,56

749,00

7

39

198,22 Tn

Barreja bituminosa en calent tipus S-12, incloent
betum, adquisició, manipulació, i col·locació.

48,82

9.677,10

8

40

29,00 Ut

Plantació d'arbre d'18/20 cm de diàmetre de
tronc.

99,35

2.881,15

Total Cap.

PRESSUPOSTS PARCIALS

110.823,69
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2

CARRER VOLTOR

95.705,29

2.1

DEMOLICIONS

15.965,55

Nº

CP Amidament Um

Descripció

Preu

Import

1

1

160,00 Ml

Arrencada de vorada de formigó, amb càrrega del
material sobre camió.

2,54

406,40

2

2

420,00 M2

Demolició de vorera incloent paviment i solera de
formigó amb càrrega del material sobre camió.

4,77

2.003,40

3

3

480,00 M2

Fresat del paviment d'aglomerat asfàltic de 6-8
cm d'espessor amb càrrega del material sobre camió.

5,87

2.817,60

4

5

223,20 Tn

Transport de material de demolició a planta de
tractament de residus.

2,59

578,09

5

7

223,20 Tn

Cànon d'abocament de productes de demolició
en planta de tractament Mac Insular.

45,52

10.160,06

Total Cap.

PRESSUPOSTS PARCIALS

15.965,55
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2.2
Nº

ENLLUMENAT PÚBLIC
CP Amidament Um

20.619,70
Descripció

Preu

Import

1

4

45,60 M3

Excavació en rasa en terreny sense classificar
amb mitjans mecànics, salvant els serveis existents, neteja, rasanteig, anivellació i compactació
del fons, fins i tot apuntalament en cas necessari,
amb càrrega del material sobre camió.

14,12

643,87

2

6

45,60 M3

Transport a abocador autoritzat de material d'excavació, a distància inferior a 30 Km, fins i tot cà
non d'abocament.

6,75

307,80

3

11

3,20 M3

Formigó tipus HM-20/P/20/I, en protecció de canonades.

81,33

260,26

4

10

42,40 M3

Rebliment de rases amb material granular de pedrera, compactat per tongades de 20 cm d'espessor al 98% de l'Assaig Proctor Modificat.

14,05

595,72

5

23

180,00 Ml

Canalització per a xarxa d'enllumenat públic formada per 3 tubs de PE de 75 mm de diàmetre
sobre llit de sorra de 4 cm d'espessor, amb separadors i guies, i protecció superior amb formigó tipus HM-20 de 15 cm sobre la generatriu superior,
incloent rebliment de rasa amb material seleccionat.

19,94

3.589,20

6

24

9,00 Ut

Mazacota de fanal, de 0,60x0,60x0.70 m, executada amb formigó HM-20, fins i tot els quatre pernos d'ancoratge tipus M-18, tub i colze de 60 mm
de diàmetre, fins a l'arqueta de connexió.

96,73

870,57

7

25

9,00 Ut

Arqueta de registre de 40x40x70 cm, amb parets
de formigó en massa HM-20 de 20 cm d'espessor, marc i tapa de fosa reforçada tipus D-400,
segons norma EN-124, amb cadena antirobatori,
amb la inscripció "ENLLUMENAT PUBLIC".

132,28

1.190,52

8

26

2,00 Ut

Arqueta de registre de 60x60x70 cm, amb parets
de formigó en massa HM-20 de 20 cm d'espessor, marc i tapa de fosa reforçada tipus D-400,
segons norma EN-124, amb cadena antirobatori,
amb la inscripció "ENLLUMENAT PUBLIC".

224,94

449,88

9

27

180,00 Ml

Cable de coure nu de 35 mm2 de secció, col·locat
sota llit de sorra, conexionat.

4,66

838,80

PRESSUPOSTS PARCIALS
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Nº

CP Amidament Um

Descripció

Preu

Import

10

28

180,00 Ml

Cable de coure tipus VFV 0,6/1 Kv, amb aïllament
PVC+PRC, de 4x6 mm2 de secció, instal·lat i conexionat.

5,92

1.065,60

11

29

4,00 Ut

Piqueta de presa de terra d'acer galvanizadio de
2.00 m de longitud i 30 mm de diàmetre, proveïdes de peça de connexió a cable, conexionada
a la xarxa de terra.

59,20

236,80

12

33

9,00 Ut

Fanal compost per columna de 5 m d'alçada, galvanitzada i pintada oxidant negre, lluminàries tipus IEP o similar, làmpades 150 w, amb equip
elèctric complet, completament instal·lat

1.174,52

10.570,68

Total Cap.

PRESSUPOSTS PARCIALS

20.619,70
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2.3
Nº

SUBSTITUCIÓ XARXA D'AIGUA POTABLE
CP Amidament Um

5.003,14

Descripció

Preu

Import

1

4

64,00 M3

Excavació en rasa en terreny sense classificar
amb mitjans mecànics, salvant els serveis existents, neteja, rasanteig, anivellació i compactació
del fons, fins i tot apuntalament en cas necessari,
amb càrrega del material sobre camió.

14,12

903,68

2

6

64,00 M3

Transport a abocador autoritzat de material d'excavació, a distància inferior a 30 Km, fins i tot cà
non d'abocament.

6,75

432,00

3

8

26,04 M3

Rebliment de material granular de pedrera de
grandària 1 cm en seient i recobriment de canonada, fins i tot abocat, rasanteig, anivellació i
compactació.

15,77

410,65

4

10

36,00 M3

Rebliment de rases amb material granular de pedrera, compactat per tongades de 20 cm d'espessor al 98% de l'Assaig Proctor Modificat.

14,05

505,80

5

17

160,00 Ml

Canonada de polietilè d'alta densitat, de 110 mm
de diàmetre i 16 atm de pressió de treball a 20º
C, segons normes UNE 53.131, fins i tot p.p. de
juntes, col·locada

8,97

1.435,20

6

18

1,00 Ut

Vàlvula comporta tancament elàstic, amb cos de
fosa nodular GGG-40 o superior, protegit exterior
i interiorment mitjançant dues capes de pintura
epoxi de 150 micres de gruix, apta per a consum
alimentari, eix d'acer inoxidable 13% Cr, amb
premsaestopes a base de juntes tòriques, tancament de fosa nodular GGG-40 revestit de cautxúnitril NBR, cargols d'acer inoxidable AISI 304, DN
110 mm, PN 16 at, col·locada i provada.

361,30

361,30

7

21

1,00 Ut

Arqueta de registre de 60x60x100 cm parets de
20 cm de gruix de formigó en massa HM-20, marc
i tapa de fosa reforçada subjecta a les parets amb
cadeneta i amb la llegenda AIGUA POTABLE.

224,94

224,94

PRESSUPOSTS PARCIALS
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Nº

CP Amidament Um

8

20

3,00 Ut

Descripció
Boca de reg Belgicast mod BV-05-63, amb enllaç
corb de polietilè, de 45 mm de diàmetre i ràcord
tipus Barcelona, incloent unions gibault, canonada de 40 mm de diàmetre i altres peces especials
col.locada.

Preu

Import

243,19

729,57

Total Cap.

PRESSUPOSTS PARCIALS

5.003,14
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2.4

PAVIMENTACIÓ

Nº

CP Amidament Um

1

34

2

54.116,90
Descripció

Preu

Import

160,00 Ml

Vorada de formigó vibro comprimit de doble capa,
de 15x25x50 cm, fins i tot excavació, fonament de
formigó HM-20 i morter d'agarri.

15,39

2.462,40

36

160,00 Ml

Regola formigó HM-20 de 40 cm d'ample i 20 cm
d'espessor, inclòs excavació, neteja i compactació del terreny, i p.p. de juntes.

23,54

3.766,40

3

35

15,00 Ut

Escocell de 1,00 x1, 00x1, 00 m, format per peces
prefabricades de formigó, inclosa excavació i
aportació de terra vegetal i reixa galvanitzada tipus tramex.

160,39

2.405,85

4

12

94,88 M3

Formigó tipus HM-20/P/20/I, en soleres sota paviment.

83,38

7.911,09

5

37

695,00 M2

Paviment de rajola amb superfície bitextura, tipus
stone-tile o similar, amb la forma i dimensions
dels plànols, inclòs morter de seient i aferro tipus
M-450.

41,77

29.030,15

6

38

1.070,00 M2

Reg d'adherència amb emulsió asfáltica ECR-1,
amb una dotació de 1 kg/m2, amb escombrat previ de la calçada on calgui.

0,56

599,20

7

39

132,15 Tn

Barreja bituminosa en calent tipus S-12, incloent
betum, adquisició, manipulació, i col·locació.

48,82

6.451,56

8

40

15,00 Ut

Plantació d'arbre d'18/20 cm de diàmetre de
tronc.

99,35

1.490,25

Total Cap.

PRESSUPOSTS PARCIALS

54.116,90

14

PROJECTE DE REMODELACIÓ D'UN TRAM DELS CARRERS SA MARINA I DES VOLTOR DE CALA D'OR

3

MODIFICACIÓ DE SERVEIS AFECTATS

Nº

CP Amidament Um

1

41

1,00 PA

3.274,54
Descripció

A justificar per modificació de serveis afectats.

Preu

Import

3.274,54

3.274,54

Total Cap.

PRESSUPOSTS PARCIALS

3.274,54
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4

SEGURETAT I SALUT

Nº

CP Amidament Um

1

42

1,00 Ut

9.661,55
Descripció
Segons pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut en les obres de construcció.

Preu

Import

9.661,55

9.661,55

Total Cap.

PRESSUPOSTS PARCIALS

9.661,55
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PRESSUPOST GENERAL
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RESUM DEL PRESSUPOST
EXECUCIÓ MATERIAL
Nº

Descripció

Import

1

CARRER MARINA

247.433,25

2

CARRER VOLTOR

95.705,29

3

MODIFICACIÓ DE SERVEIS AFECTATS

3.274,54

4

SEGURETAT I SALUT

9.661,55

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL

356.074,63

Ascendeix el present pressupost d'execució material a la quantitat de:
Tres-cents cinquanta-sis mil setanta-quatre euros amb seixanta-tres cents.
Palma, Setembre de 2010
L'Enginyer de Camins, Canals i Ports

Fdo. Ricardo Collado Sáez
Col·legiat 5.430
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PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL

356.074,63

13,00 % GASTOS GENERALS

46.289,70

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL

18,00 % IVA

21.364,48

423.728,81

Suma

76.271,19

TOTAL BASE DE LICITACIÓ

Ascendeix el present pressupost base de licitació a l'expressada quantitat de:

500.000,00

Cinc-cents mil euros.

Palma, Setembre de
2010
L'Enginyer de Camins, Canals i Ports

Fdo. Ricardo Collado Sáez
Col·legiat 5.430
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