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1. INTRODUCCIÓ 

 

La SAM gestiona la xarxa d’abastiment dels carrers de Manacor. En el marc de la 
redacció del projecte de sectorització dels barris X a XIV del Llevant de Manacor s’ha 
previst dividir el treball en dues parts: una final, formada per la descripció completa de 
les feines a realitzar, separades per sectors. Però  també una preliminar, formada per les 
actuacions  inicials a fer per aconseguir una sectorització funcional. 
 
Aquesta sectorització funcional inicial servirà per crear de forma rudimentària els 
sectors i posar-los en marxa, a fi avaluar l’eficiència relativa de cada un d’ells, i 
prioritzar així l’execució de les actuacions completes a realitzar per adaptar la xarxa. 
 
La sectorització funcional consisteix en la creació de subsectors estancs dins cada un 
dels sectors, que permeti treballar de forma compartimentada a la xarxa reduint les 
molèsties als usuaris i veïns. A l’entrada de cada sector es col·loca a més un comptador 
general. Això unit a la substitució dels comptadors dels usuaris, permet obtenir 
l’eficiència del sector. Cal recordar que l’eficiència el 2015 va ser del 45%, i l’objectiu 
pel 2019 és el 90%, és a dir doblar-la. 
 
Una vegada detectats els sectors menys eficients es prioritzaran per fer-hi les feines de 
sectorització completa, destinades a obtenir una xarxa amb la màxima eficiència. La 
filosofia és la de mantenir els elements que estan en bon estat, substituint els espenyats i 
solucionant les disfuncionalitats, en un enfocament selectiu destinat a maximitzar el 
rendiment de les inversions. En concret: 
- Es millora la capacitat de circulació i la garantia sanitària eliminant claus obstruïdes i 
culs de sac. 
- Es renoven i actualitzen les boques contra incendis, que duen dècades fora de servei. 
- Es substitueixen  les tapes de registre defectuoses i es reparen els clots al paviment. 
- Es canvien els comptadors obsolets i caducats dels usuaris. 
- Es controla amb un comptador general cada subsector. 
- Al clavegueram es reparen els punts espenyats i es disposen bypassos per millorar-lo. 
 
Projecte preliminar dels barris de Llevant 

 
El grup dels sectors X a XIV fa mesos que ve sent objecte de treballs per part de la 
brigada de la SAM.  Els barris del Llevant de Manacor són el camp d’experimentació de 
les solucions que s’implantaran a la resta de la ciutat. Aquí la sectorització preliminar ja 
està pràcticament implantada, feta amb mitjans propis, el que ha permès  desenvolupar i 
protocol·litzar les actuacions puntuals que maximitzen el funcionament del sistema. 
 
Ara  per tant el projecte preliminar de sectorització s’ha de centrar en l’únic  aspecte 
urgent que queda pendent, la pavimentació de les cales i escomeses del servei d’aigües. 
És indubtable que gran part de la percepció de Manacor com un lloc mal pavimentat, 
que fins hi tot ha creat el concepte  Manaclot, és deu a la deficient gestió que durant 
dècades ha fet el servei d’aigües de les repavimentacions de les actuacions puntuals als 
carrers. 
Des de fa varis anys a les cales de reparació de les canonades o connexions de noves 
escomeses no es reposa l’asfalt, i venen quedant amb un acabat de formigó, que amb el 
temps acaba formant un clot. És més, moltes de les actuacions antigues han cedit o 
s’han desfet, deixant el paviment dels carrers en males condicions per a la circulació, o 
creant un perill directament. 
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2. OBJECTE DEL PROJECTE 

 
 

Així aquest projecte s’ha de centrar en aquestes necessàries repavimentacions. D’una 
banda es condicionaran els clot escampats per tot el nucli urbà producte d’intervencions 
recents que ara mateix només tenen un recobriment de formigó. De l’altra s’actuarà 
intensivament sobre les cales i escomeses dels sectors X a XIV on es reposarà l’asfalt 
afectat per: 
- les actuacions fetes recentment per la SAM amb mitjans propis, bàsicament treballs de 
sectorització que han afectat les  interseccions de forma notable. 
-  les cales i escomeses fetes fa uns anys per la companyia concessionària, en 
reparacions i reposicions de canonades  en les quals l’asfalt s’ha  degradat de forma 
notable, causant esvorancs al carrer que comprometen les canonades. 
 
S’ha d’observar que aquestes actuacions deficients fetes pel servei d’aigües són punts de 
degradació general del paviment, ja que en permetre la infiltració d’aigua a la base del 
carrers inicien un mecanisme irreversible de destrucció del paviment. Efectivament en 
un carrer és essencial actuar el més aviat possible sobre un clot, per petit que sigui, per 
prevenir la seva expansió. 
 
Cal notar també  que queda fora de l’àmbit d’aquest projecte repavimentar carrers que 
tenen tot el seu paviment en mal estat, per mor de la degradació intrínseca d’aquest, 
com puguin ser els grups formats per Amor, Caritat i Fe, o el de les Coves dels Hams, 
Eduard Martel i Mn. Andreu Pont . Tampoc s’actua sobre l’avinguda Portugal, epítom 
de Manaclot, que és una travessia de Carreteres. 
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3. DESCRIPCIÓ i CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES. 

 
La repavimentació de cales i escomeses, que cal tenir present que són  de clots de un o 
dos metres quadrats, repartits per tota la població, comprèn els següents treballs: 
 

- Localitzar la cala o escomesa  a partir dels amidaments proporcionats. 
- Regular el trànsit durant els treballs, incloent la reserva d’estacionament prèvia. 
- Retallar l’asfalt deixant una figura regular. 
- Rebaixar el formigó / asfalt mitjançant fresadora i posterior recollida i neteja del 

material fresat 
- Retallar l’asfalt deixant una figura regular. 
- Retirar els residus duent-los a zona aplec per a posterior ús en farciment rases i 

cates. 
- Regularitzar i compactar la base. 
- Les tapes de pous de registre afectades ja han estat anivellades amb la rasant del 

carrer de la SAM. 
- Regar amb una emulsió d’adherència . 
- Col·locar manualment  l’asfalt, del tipus de l’antic S-12. 
- Compactar amb una màquina tipus granota. 
- Segellar la junta amb quitrà. 

 
A les interseccions afectades per les notables excavacions necessàries per a la 
remodelació de les canonades en les feines de sectorització, es preveu un asfaltat 
convencional de tota la superfície, amb maquinària pesant i els mateixos treballs que al 
cas anterior. 
 
 

4. DESCRIPCIÓ GENERAL DELS EQUIPS NECESSARIS PER DUR A TERME EL 

TREBALL  

Serà del tenor de la següent ; 
 

 
 

En tot cas a la licitació cada oferta s’haurà d’acompanyar d’un compromís dels mitjans 
que s’empraran en cada un dels dos tipus de treball. 
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5. DISPONIBILITAT DELS TERRENYS. 

 
la totalitat de les obres s'executen en el viari municipal. 

6. TERMINI D’OBRA 

 
El termini d’execució de l’obra s’estima una execució de un mes (1) . 

7.  ASSAJOS 

 
Compliran amb el disposat als articles 2.25, 3.18 i 5.8 del Plec de Condicions que s’adjunta. 
 
Es realitzaran tots els assaigs que fixi la Direcció d’Obra per a comprovar i controlar la qualitat 
dels materials i la bona execució de les obres. 
 
Per el control dels materials, concretament les canonades, materials de reble, formigons, 
lligants, betums, mescles bituminoses, ferralla, ... 
 
Per el control de la bona execució, proves d’estanqueïtat i pressió a les canonades, proves de 
compactació tant dels reblens com dels ferms,... 
 
El nombre d’assaigs es fixarà segons les directrius del Director d’obra o d’acord a l’establert en 
el Plec de Canonades d’abastament i sanejament del MOPU., del PGC o de la EHE. 
 
El Contractista estarà obligat a assumir les despeses dels assaigs fins a un màxim de l’1% del 
Pressupost de l’obra, clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals (D.3854/1970). 
 
Les proves d’estanqueïtat a les canonades de gravetat i les de pressió i estanqueïtat a les 
canonades d’abastament d’aigua potable, no es computarà a efectes de càlcul de l’1% abans 
citat, ja que s’inclouen dins la unitat d’obra corresponent. 
 
S’entén que queden excloses del citat 1% els assaigs que s’hagin de repetir per ser incorrectes. 

8. COMPLIMENT de la NORMATIVA URBANÍSTICA i TOTA LA VIGENT D´APLICACIÓ. 

 
L'obra, que s'executa en carrer municipal, compleix la normativa urbanística vigent així com 
tota la normativa vigent d'aplicació. 

9. COMPLIMENT de la Llei Autonòmica 3/93, de 4 de Maig, per a les millores d'accessibilitat 
i supressió de les barreres arquitectòniques. 

 
L'obra, que s'executa en la calçada de carrers municipals, havent-se dissenyat per a emplenar  
la Llei Autonòmica 3/93, de 4 de Maig, per a les millores d'accessibilitat i supressió de les 
barreres arquitectòniques. 
 

10. COMPLIMENT de Pla director sectorial per a la gestió dels residus de l´illa de Mallorca 
vigent en l'actualitat. 

 
L'obra, que s'executa emplena lo dictaminat en el Pla director sectorial per a la gestió dels 
residus de l´illa de Mallorca vigent en l'actualitat. 
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11. - AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL 

 
A partir de la Llei 11/2006 de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions 
estratègiques en les Illes Balears, segons l’Artícle 10 el present projecte no es troba subjecte a 
l’aplicació de cap avaluació. 

12. - CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

Donada la tipologia de l’obra, el pressupost i el termini d’execució, es proposa la següent 
classificació del Contractista: 
 

GRUP G, SUBGRUP 6, CATEGORIA 1. 

13. - DOCUMENTS QUE COMPONEN EL PROJECTE 

 
Document nº 1.- Memòria. 

Annex nº1.- mesuraments auxiliars. 
Annex nº2.- justificació de preus. 
Annex nº3.- estudi bàsic seguretat i salut. 
Annex nº4.- gestió de residus. 
 

Document nº 2.- Plànols. 
Plànol nº.1.- Situació general i detallada. 
Plànol nº 2.- Planta general sectorització bàsica barris de Llevant. 
Plànol nº 3.- Planta general reposició de paviments. 
 

Document nº 3.- Plec condicions T. Particulars. 
 
Document nº 4.- Pressupost. 

4.1-     Mesuraments. 
4.2.1.- Quadre de preus nº1. 
4.2.2.- Quadre de preus nº2. 
4.3.1.- Pressupost desglossat. 
4.3.2.- Resum pressupost. 

 

14. - TERMINI DE GARANTÍA 

 

Serà de dotze mesos a partir de la recepció de l’obra. Durant el termini de garantia anirà a 
compte del Contractista la conservació i reparació de totes les obres contractades, tenint cura 
de la seva policia i emprant a les reparacions els materials assenyalats per la Direcció 
Facultativa segons les seves instruccions. 
 

15. - CONSIDERACIÓ D’OBRA COMPLETA 

 

El present projecte reuneix tots els requisits demanats per el Decret 1098/2001 per a 
l’elaboració de Projectes d’obra i concretament el que estableix l’article 125 del Reglament 
General de Contractació de les Administracions Públiques, referent a que es tracta d’una obra 
completa que té tots els requisits demanats per el Decret 1098/2001 i concretament el que 
estableix l’article 125 del Reglament General de Contractació de les Administracions Públiques, 
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referent a que és una obra sencera que pot ser lliurada a l’ús públic. 
 

16. - PRESSUPOST 

 

El pressupost d’execució de les obres definides en el present projecte ascendeix a la quantitat de 
quaranta-nou mil sis-cents deu euros amb trenta-un cèntims. (49.610, 31 €),  amb l’IVA inclòs. 
 

17. - CONCLUSIÓ 

 

S’entén que amb l’exposat a la present Memòria i altres documents que s’adjunten, queden 
suficientment descrites i valorades les obres, pel que esperem sigui aprovada per la 
Superioritat. 
 

Palma, abril de 2017. 

 

 

Antoni Ramis Arrom 

Enginyer de Camins, Canals i Ports. 

 

 

PROMOTOR:  Empresa de Serveis 
 del  Municipi de Manacor, S.A. 
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                                                                   Annex nº 1. MESURAMENTS AUXILIARS.  



Annex 1.- Mesuraments  auxiliars.

AMIDAMENTS DE LA REPAVIMENTACIÓ DELS SECTORS DEL SERVEI D'AIGÜES

c   cata ;    e  escomesa;       cam càmera ;     t  tapa  ;        b blandon;    int  intersecció

SECTOR ADREÇA m² puntual m² superf TIPUS

1 SA MOLADORA

Goya 9 3 cs

Fleming 2 1 c

Es. Vadell / v. Alemanya 1 c

Murillo / v. Alemanya 1 c

Ferrocarril / Goya 1 c

Murillo 2 2 e

Fleming 10 2 e

Escultor Vadell 2 cam

2 FARTÀRITX

Colon, 13 1 c

3 CENTRE

Carril 23 7 cs

Mallorca 3 1 c

Av. Pins / Rosari 2 cam

Àngel 13 1 c

Ecònom Bonnin 6 1 c

Mesquida 21 1 c

Bon Jesús 68 1 c

Lleó XIII 2 cam

Rosari 3 1 c

Montcades 10 1 c

St. Antoni 5 1 c

Retir 20 1 c

P. Andres Fdez. 31 1 c

Baix Riera 16 1 c

José López 2 cam

Rei 5 1 c

Antoni Galmés 4 1 c

Joan Lliteres 8 1 c

Rosari / Av. Tren 1 c

Àngel 10 1 c

València 12 1 c

València 5 1 c

Rector Caldentey 2 e

TOTAL PARCIAL 47

Projecte de sectorizació básica barris LLevant. Reposició de paviments.



Annex 1.- Mesuraments  auxiliars.

c   cata ;    e  escomesa;       cam càmera ;     t  tapa  ;        b blandon;    int  intersecció

SECTOR ADREÇA m² puntual m² superf TIPUS

4 SA VILANOVA

España 13 1 c

Covadonga 14 2 e

Vilanova 9 2 cam

Aurora / F. Gomila 1 c

Gral. Barceló / F. Gomila 2 cam

Miquel Amer / Navarrra 1 c

España 14 1 c

Manuel Morales 20 1 c

Princesa 12 1 c

Nord 5 1 c

Princesa 6 1 c

Pius IX 19 1 c

5 SANTA CATALINA

Lleida 2 cam

Pça Sta. Catalina 2 cam

Via Palma 2 cs

Sta. Catalina 50 1 c

Sta. Catalina 41 1 c

Gómez Ulla 1 c

Ortega i Gaset 8 1 c

6 ES BARRACAR

7 ES CREUERS

Cid Campeador 1 c

Calderó / Perles 2 cam

v. Majòrica / Bonany 1 c

Capella / St. Antoni 1 c

v. Majòrica 46 1 c

Pça. Toni Mus 1 c

Compositor Noguera 1 c

v. Majòrica 50 1 c

Pça. Toni Mus 1 c

Arq. Gaudí / Sev. Ochoa 2 e

TOTAL PARCIAL 37
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Annex 1.- Mesuraments  auxiliars.

c   cata ;    e  escomesa;       cam càmera ;     t  tapa  ;        b blandon;    int  intersecció

SECTOR ADREÇA m² puntual m² superf TIPUS

8 ES TREN

València 13 2 cs

Lepanto 18 1 c

camí son Moix 2 clau

Rosselló 14 1 c

Nunyo Sanç 12 1 c

Rda. Felanitx / son Fangos 1 c

València 28 1 c

Lepanto València 1 c

Camí Pedreres 2 e

Mallorca 36 2 e

9 SA TORRE

Elcano 1 c

Vilafranca 2 e

Provença 14 1 c

Pça. Llorençada 1 c

Eivissa / mn. Alcover 1 c

Formentera / Navarra 1 c

 Ramiro de Maeztu 26 1 c

Menorca 19 1 c

Formentera 1 1 c

Albocàsser 7 1 c

Eivissa 10 1 c

Jaume III 14 1 c

TOTAL PARCIAL 27

Projecte de sectorizació básica barris LLevant. Reposició de paviments.



Annex 1.- Mesuraments  auxiliars.

c   cata ;    e  escomesa;       cam càmera ;     t  tapa  ;        b blandon;    int  intersecció

SECTOR ADREÇA m² puntual m² superf TIPUS

10 CARRER D'ARTÀ

Sant Crist 10 2 b

nº 21 10 b

nº 28 3 b

Sant Joan i Miquel Porcel bé

Carlos Gómez 44 1 b

nº 6 1 b

nº2 1 b

Mas 6 1 t

nº 17 1 t

nº 43 1 t

Aquests quatre necessiten asfaltar

Amor 20 b

Fe 20 b

Caritat 20 b

Menéndez Pelayo 20 b

Esperança està bé

Capdepera 36 es

Mn Andreu Pont 1 b

Aquests tres carrers necessiten asfaltar

Coves dels Hams 20 b

Eduard Martel 20 b

mig Mn Andreu Pont 20 b

Coves del Drac 10 b

Antoni Maura costat sector X

Xamfrans  per Mas 3 b

Per baix 11 b

escomesa pel mig 6 e

Artà 4 b

TOTAL PARCIAL 232

Projecte de sectorizació básica barris LLevant. Reposició de paviments.



Annex 1.- Mesuraments  auxiliars.

c   cata ;    e  escomesa;       cam càmera ;     t  tapa  ;        b blandon;    int  intersecció

SECTOR ADREÇA m² puntual m² superf TIPUS

11 CARRER DE SES PARRES

Via Portugal 31 2 e

Vergara 6 5 e

nº 20 5 e

2 de Maig

amb Baix des Cos 4 t

nº 8 1 b

amb Parres 16 e

amb Rafel Ferrer 8 100

Numància

al molí 25 b

amb Rafel Ferrer 1 e

amb Parres 2 e

Viriato 5 b

6 es

Trafalgar 150

Ses Parres 6 1 t

Rafel Ferrer Necessita asfaltar entre 2 Maig i Bailén

amb 2 de Maig 16 b

vora Numància 100

vora Trafalgar 100 t

nº 51 4 es

Bailén Necessita asfaltar entre Baix des Cos i Parres

per Rafel Ferrer 10 b

N'Eloi 20 b

Comares 5 2 t, e

Aquests quatre necessiten asfaltar

Diana 20 b

Aigua 20 b

Seb. Rubí 20 b

M. D. Neus 20 b

Hort Vila 7 2 e

nº 12 7 e

TOTAL PARCIAL 222 450

Projecte de sectorizació básica barris LLevant. Reposició de paviments.



Annex 1.- Mesuraments  auxiliars.

c   cata ;    e  escomesa;       cam càmera ;     t  tapa  ;        b blandon;    int  intersecció

SECTOR ADREÇA m² puntual m² superf TIPUS

12 CANYAR Es Canyar Necessita asfaltar sencer

J. M. Llompart 11 2 t

J. M. Llompart 13 5 e

Ronda Institut 55 2 t, e

Int es Canyar 150

Int c. Seb. Perelló 150

front institut 2 e

Int Solimà 150

nº 24 4 b

int s. Peretó 14 es

nº 6 6 e

nº 24 4 e

Hort des Cabré 5 e

1 t

Son Pi Necessita asfaltar sencer

Balèria 7 75 int, t

Balèria amb r. Inst 11 es

Balèria amb H Truy. 150 int, t

Historiador Truyols Necessita asfaltar sencer

inter. son Peretó 300 ts, cam

Solimà 2 4 e

nº4 75

nº10 1 b

Bas Aquest està bé

Llic. S. Perelló Aquest està bé

Son Peretó Cal asfaltar entre H Truyols i  via Portugal

 H Truyols i Portugal 40 b

nº 29 50 b

nº 21 24 es

Pep Fuster 12 es

1 b

Rambla 27 15 e

nº 31 1 b

TOTAL PARCIAL 154 1100

Projecte de sectorizació básica barris LLevant. Reposició de paviments.



Annex 1.- Mesuraments  auxiliars.

c   cata ;    e  escomesa;       cam càmera ;     t  tapa  ;        b blandon;    int  intersecció

SECTOR ADREÇA m² puntual m² superf TIPUS

13 ES PARC Gl Toni Garb 1 1 b

Gl Toni Garb 3 1 b

Gl Toni Garb 5 1 t

Gl Toni Garb 7 10 b

Rondaies 4 1 t

Rondaies 6 1 t

Rondaies 8 1 b

Mn Joan Mascaró 200 int

Ronda del Parc

Jordi des Recó Aquests  tres necessiten asfaltar sencers

14 POLIESPORTIU

Antoni Fullana 12 es

Miquel Alcover 16 bs

Mn Pep 16 bs

Nunci Elegido 10 e

4 e

8 e

8 bs

15 SON FANGOS

Olivera 1 1 c

Taronger 2 e

Llimonera 5 1 c

Olivera 2 e

Astre 2 e

TOTAL PARCIAL 98 200

Amidament total 817 1750

Projecte de sectorizació básica barris LLevant. Reposició de paviments.
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1 Reposició de Paviments.

1.1 07.08.11 m². reposició de paviments de cales i escomeses, inclou:
1.- retallar el paviment per obtenir figura regular.
2.- Rebaixar el formigó, i paviments adjunts fins tall regular.
3.- Retirar els residus, revaloritzats duent-los a un abocador autoritzat 
4.- Les tapes de pous de registre afectades ja han estat anivellades amb
la rasant del carrer per la SAM.
5.- Regar amb una emulsió d’adherència.
6.- Col·locar manualment  l’asfalt gruix mínim 4 cm. mescla bituminosa
en calent AC16 surf B60/70 S àrid calcari (antic S-12), fins i tot lligant,
fabricada, transportada, estesa i compactada, emplenant P.G.C.3.
7.- Compactar amb una màquina tipus granota.
8.- Segellar la junta amb quitrà

05.15 0,065 tn. árido grueso mezclas. 10,12 0,66
05.16 0,048 tn. árido fino mezclas. 10,80 0,52
05.17 0,009 tn. filler mezclas. 24,35 0,22
06.10 0,008 tn. betún asfáltico  80/100 ó 60/70 575,00 4,60
06.11 0,190 ud. resto obra sin descomposición. 27,29 5,19
% 4,100 % Medios auxiliares 11,19 0,46

3,000 % Costes indirectos 11,65 0,35

Precio total por m².  .................................................. 12,00

1.2 07.08.12 m². reposició de paviments a interseccións afectades per notables
excavacions (>40 m²), inclou:
1.- retallar el paviment per obtenir figura regular.
2.- Rebaixar el formigó, i paviments adjunts fins tall regular.
3.- Retirar els residus, revaloritzats duent-los a un abocador autoritzat 
4.- Les tapes de pous de registre afectades ja han estat anivellades amb
la rasant del carrer per la SAM.
5.- Regar amb una emulsió d’adherència.
6.- Col·locar manualment o estenedora  l’asfalt gruix mínim 4 cm. mescla
bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S àrid calcari (antic S-12), fins i tot
lligant, fabricada, transportada, estesa i compactada, emplenant P.G.C.3.
7.- Compactar amb una màquina tipus granota o piconadora.
8.- Segellar la junta amb quitrà

05.15 0,065 tn. árido grueso mezclas. 10,12 0,66
05.16 0,048 tn. árido fino mezclas. 10,80 0,52
05.17 0,009 tn. filler mezclas. 24,35 0,22
06.10 0,008 tn. betún asfáltico  80/100 ó 60/70 575,00 4,60
06.11 0,122 ud. resto obra sin descomposición. 27,29 3,33
% 4,100 % Medios auxiliares 9,33 0,38

3,000 % Costes indirectos 9,71 0,29

Precio total por m².  .................................................. 10,00

1.3 99.100 ut. Partida alçada a determinar per a les reposicions que han anant sorgint
durante la tramitació del projecte.

Sin descomposición 6.941,75
3,000 % Costes indirectos 6.941,75 208,25

Precio total redondeado por ut.  ...........................… 7.150,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Projecte de sectorizació básica barris de Llevant.. Reposició de Paviments. Nucli Urbà de Manacor Página 1
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

1.1.1.1. OOOObjecte de l’ estudi bàsic de seguretat i salutbjecte de l’ estudi bàsic de seguretat i salutbjecte de l’ estudi bàsic de seguretat i salutbjecte de l’ estudi bàsic de seguretat i salut....    
 

El present Estudi de Seguretat i Salut, annexat al projecte, desenvolupa la 
problemàtica específica de seguretat del “Projecte de sectorizació bàsica 
barris de Llevant. Reposició de paviments. Nucli poblat de Manacor”, i es 
redacta d’acord amb les característiques assenyalades en el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a 
terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, 
facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les 
obres de construcció. 
 

2.2.2.2. Dades i situació de les obresDades i situació de les obresDades i situació de les obresDades i situació de les obres....    
 

Descripció de les obres  

La repavimentació de cales i escomeses, que cal tenir present que són de clots 
de un o dos metres quadrats, repartits per tota la població, comprèn els 
següents treballs: 
 
- Localitzar la cala o escomesa a partir dels amidaments proporcionats. 
- Regular el trànsit durant els treballs, incloent la reserva d’estacionament prèvia. 
- Rebaixar el formigó i netejar de residus. 
- Retallar l’asfalt deixant una figura regular. 
- Retirar els residus duent-los a un abocador autoritzat. 
- Regularitzar i compactar la base. 
- Les tapes de pous de registre afectades ja han estat anivellades amb la rasant 
del carrer de la SAM. 
- Regar amb una emulsió d’adherència . 
- Col·locar manualment l’asfalt, del tipus de l’antic S-12. 
- Compactar amb una màquina tipus granota. 
- Segellar la junta amb quitrà. 
 
A les interseccions afectades per les notables excavacions necessàries per a la 
remodelació de les canonades en les feines de sectorització, es preveu un 
asfaltat convencional de tota la superfície, amb maquinària pesant i els 
mateixos treballs que al cas anterior. 
 
Ubicació de les obres. 
 
Veure . Annex nº 1 - Medicions auxiliares del projecte. 
 
 



Annex 3.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

Projecte de sectorizació básica barris de Llevant. Reposició de paviments. Nuclí urbà de Manacor. 4 
 

Pressupost d’ execució material del projecte. 
 
El pressupost d’execució de les obres definides en el present projecte ascendeix 
a la quantitat quaranta-nou mil sis-cents deu euros amb trenta-un cèntims. 
(49.610, 31 €) amb l’IVA inclòs. 
 
 

3.3.3.3. PPPPromotor.romotor.romotor.romotor.    
 

El promotor és el Ajuntament de Manacor P0703300D carrer d’ es convent 20-
07500 Manacor 

 

4.4.4.4. Autor de l’ estudi bàsic de seguretat i salutAutor de l’ estudi bàsic de seguretat i salutAutor de l’ estudi bàsic de seguretat i salutAutor de l’ estudi bàsic de seguretat i salut....    
 

 

La redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut a estat a càrrec d’en Antonio Ramis 
Arrom  I.C.C.P- 6763 

 

5.5.5.5. CCCCaracterístiques de les obres.aracterístiques de les obres.aracterístiques de les obres.aracterístiques de les obres.    
 

Els treballs consisteixen en la repavimentació del diferents trams de carrers. Els 
treballs afecten a pavimentació amb aglomerat, saneig de zones malmeses i 
formació de travesses de serveis. 
 
Aquests treballs presenten la dificultat de conviure amb l’accés als edificis 
existents. Degut a que les obres afecten habitatges existents, en tot moment es 
vetllarà perquè els usuaris de les edificacions puguin accedir a les seves cases 
adoptant les mesures de seguretat i salut necessàries, les quals s’hauran 
d’adaptar en tot moment al procés constructiu de l’obra. En cas que en algun 
moment no fos possible garantir l’accés als habitatges ja sigui peatonal o amb 
vehicles, l’empresa constructora ho haurà de comunicar als veïns amb 
antel.lació suficient i requerirà de la seva aprovació per part de l’Ajuntament i 
del coordinador de Seguretat i Salut. 
 
Així mateix per a les ocupacions i talls de la via pública necessitarà de la prèvia 
autorització de la Polícia Local. Aquesta establirà les mesures de Seguretat que 
consideri oportunes. 
 
En la senyalització que afecti a carreteres se seguirà la senyalització provisional 
del Ministeri de Foment Norma de carreteres I.C-8.3. 
 

6.6.6.6. Plaç d’ execPlaç d’ execPlaç d’ execPlaç d’ execucióucióucióució....    
El plaç d’execució previst és de un (1) mes. 
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7.7.7.7. PPPPersonal previst.ersonal previst.ersonal previst.ersonal previst.    
 

Es preveu un número mitjà de persones en obra de 6 obrers. 
 

 

8.8.8.8. IIIInterferències i serveis afectatsnterferències i serveis afectatsnterferències i serveis afectatsnterferències i serveis afectats....    
 

Abans de l’inici de l’obra es buscarà informació a les Companyies 
Subministradores de Serveis per conèixer la situació dels possibles serveis 
afectats. Es donaran les instruccions necessàries per a la actuació amb els 
serveis afectats. 

 

9.9.9.9. Sistemes o elements de seguretats inherents o incorporats al procés Sistemes o elements de seguretats inherents o incorporats al procés Sistemes o elements de seguretats inherents o incorporats al procés Sistemes o elements de seguretats inherents o incorporats al procés 

constructiuconstructiuconstructiuconstructiu----    treballs amb riscs especialtreballs amb riscs especialtreballs amb riscs especialtreballs amb riscs especialssss....    
 

Per la realització d’aquests treballs es tindrà en compte allò definit en el Projecte 
constructiu de l’obra. 

    

10.10.10.10. Riscs i danys extraprofessionals i a tercers i la seva prevencióRiscs i danys extraprofessionals i a tercers i la seva prevencióRiscs i danys extraprofessionals i a tercers i la seva prevencióRiscs i danys extraprofessionals i a tercers i la seva prevenció....    

 
RISCS 
- Hi haurà riscs d’atropellaments o cops a persones derivats de l’activitat de 
l’obra, fonamentalment per circulació de vehicles, i l’utilització de màquines 
pròpies de l’activitat que es desenvolupa: camions, màquines excavadores, 
zona d’influència del radi de gir de la ploma dels camions grua i la ocupació de 
part de la via pública. 
 
- Existirà risc de caiguda de vianants per arquetes i rases de l’obra. 
 
- També existirà risc de caiguda d’objectes i materials a la via pública. 
 
PREVENCIÓ 
 
- Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals 
d’informació i advertència per avisar de que es troben en una zona d’obres, 
senyalitzant els accessos naturals a l’obra, prohibint el pas a tota persona aliena 
a la mateixa, i col·locant, en el seu cas, els tancaments necessaris. 
 
- Si cap camí o zona de pas de vehicles pogués ser afectat pels treballs, 
s’efectuaran els desviaments necessaris amb les senyals d’avís i advertència que 
siguin precises i s’establirà el servei oportú de direcció i guia del trànsit. 
 
- Es prendran les mides necessàries per que les càrregues que es transporten 
amb la grua torre no sobrevolin fora del límit del terreny de l’obra o, si això no és 
possible, s’impedirà el pas de vianants i vehicles sota la vertical de les càrregues 
durant les operacions d’alçat i transport de les mateixes. 
 



Annex 3.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

Projecte de sectorizació básica barris de Llevant. Reposició de paviments. Nuclí urbà de Manacor. 6 
 

- Les arquetes i rases estaran convenientment protegides i senyalitzades, 
procurant-se amb les primeres agilitzar la col·locació de les tapes definitives. 
 
- Es col·locaran els voladís de protecció contra la caiguda de materials i 
objectes. 
- En la zona ocupada a la via pública: vallat, senyalització amb llums intermitents 
col.locades en les valles, senyal triangular perill obres i col.locada a 30 m. , senyal 
triangular d’estrenyiment calçada i col.locat a 15m. (d’acord amb instruccions 
de la policia municipal) 
- En la zona ocupada de la vorera: senyalització de l’obra, vallada, facilitar pas 
alternatiu senyalitzat i segur. (d’acord amb les instruccions de la policia 
municipal) 
 
- - Senyalització als vianants i veins afectats dels perills existents i els camins 
alternatius 
 

11.11.11.11. Mitjans humansMitjans humansMitjans humansMitjans humans....    
 

Les activitats amb personal poden ser: 
 
1 oficial equip d’ asfalt 
2 peons equip d’asfalt 
1 oficial xofer 
1 Operari de camió 18 tn equipat amb grua. 
1 Operari de minicarregadora amb útil de fressat. 
1 Operari de compactador. 
1 Operari de camió cubà rec asfàltic 
1 Operari de talladora d’ asfalt. 
1  Operari de Martell pneumàtic. 
 Peons de col·locació de valles, eines i senyals de trànsit i ballissament. 
 
 
Tant el personal de l’empresa com les persones subcontractades posseiran i 
rebran informació detallada de les operacions a realitzar, utilització convenient 
de les màquines i medis auxiliars, riscs que impliquen l’utilització necessària dels 
mitjans de protecció col·lectiva, així com el comportament personal per 
combatre dits riscs davant situacions d’emergència, és per això que se li 
explicarà i informarà de tot lo anteriorment enumerat abans de l’inici dels 
treballs, entregant les normes i sistemes operatius interns que les afecten segons 
el material o activitat pròpia que realitzin. 

 

12.12.12.12. OOOOrganització i planificació de la seguretat de l’ obrarganització i planificació de la seguretat de l’ obrarganització i planificació de la seguretat de l’ obrarganització i planificació de la seguretat de l’ obra....    
 

12.1 Implantació de l’ obra12.1 Implantació de l’ obra12.1 Implantació de l’ obra12.1 Implantació de l’ obra.... 
 

12.1.12.1.12.1.12.1.1 Senyalització i tancat de l’ obra1 Senyalització i tancat de l’ obra1 Senyalització i tancat de l’ obra1 Senyalització i tancat de l’ obra....    
A l’inici dels treballs es procedirà a delimitar i protegir les zones d’instal·lacions i 
tancats auxiliars de l’obra. A dit efecte es tancarà amb ballat d’altura no menor 
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de 2 m. tot el perímetre ocupat per les anteriors instal·lacions senyalades, 
deixant-se un pas o porta per persones o vehicles de l’amplada necessària. 
Immediatament es procedirà a la senyalització de les prohibicions i perills que 
comporta l’accés i permanència de les persones dins del tancat de l’obra. Es 
senyalitzarà amb malla plastificada de color molt visible totes les línies aèries que 
es troben dins l’àmbit d’actuació. 
 

 

12.1.2 12.1.2 12.1.2 12.1.2 Instal·lacions prInstal·lacions prInstal·lacions prInstal·lacions provisionalsovisionalsovisionalsovisionals    
 

Les instal·lacions i serveis d’higiene i benestar comprendran, inicialment: 
- 1 Local de serveis higiènics  
- 1 Caseta modular de per vestuari, amb  taquilles en total, i per esmorzar i 
protegir-se de les inclemències atmosfèriques. 
 
Totes aquestes instal·lacions posseiran el mobiliari i accessoris necessaris per la 
seva utilització, segons estableix la Reglamentació  vigent. 
 
A mida que es desenvolupen les activitats de l’obra, s’adequaran els locals que 
siguin necessaris per cobrir les necessitats de tot el personal de l’obra. 

 
 

12.1.312.1.312.1.312.1.3 Instal·lacions elèctriquesInstal·lacions elèctriquesInstal·lacions elèctriquesInstal·lacions elèctriques. 
 

L’instal.lació elèctrica de l’obra s’obtindrà del provisional d’Obra de la 
Companyia Elèctrica que correspongui, amb comandaments i elements de 
protecció reglamentaris, quadres distribuïdors amb diferencials de 300 m.A. i 
connexió a maquinaria fixa i de taller i quadres de tall amb diferencials de 300 
m.A. per maquinaria mòbil i de 30 m.A. per enllumenat i eina elèctrica manual. 
 
Les connexions d’entrada i sortida s’efectuaran amb les clavilles tipus CETAC, o 
de similars característiques. Tant els quadres elèctrics com la maquinaria, 
màquines i eines elèctriques, així com les casetes i barraques, tindran 
connectades les seves masses metàl·liques a una ret o instal·lació de presa de 
terra. 
 
Els conductors utilitzats en l’instal.lació estaran aïllats per una tensió mínima de 
1.000 V. Els aparells portàtils i làmpades d’enllumenat accessibles seran estancs 
a l’aigua, convenientment aïllats i protegits amb una carcassa de possibles 
cops. 
 
Tota l’instal.lació elèctrica estarà efectuada segons el Reglament Electrotècnic 
per Baixa Tensió i les seves Instruccions Complementàries del M.I.E., i adequat a 
la potència màxima necessària, segons el número de màquines, equips, eines e 
instal·lacions elèctriques de l’obra. 
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12.2 Organització general de l’ obra12.2 Organització general de l’ obra12.2 Organització general de l’ obra12.2 Organització general de l’ obra. 
Abans de l’inici dels treballs s’hauran d’estudiar els següents punts: 
 

12.2.1 Pla d’ accés, zonificació i circul.lació de l’ obra12.2.1 Pla d’ accés, zonificació i circul.lació de l’ obra12.2.1 Pla d’ accés, zonificació i circul.lació de l’ obra12.2.1 Pla d’ accés, zonificació i circul.lació de l’ obra. 
 
• L’Entorn de l’obra: 
- Es senyalitzarà i protegirà convenientment l’estesa elèctrica aèria, i altres línies 
de subministrament. 
- La grua no sobrevolarà per sobre d’instal·lacions i persones. 
 
• La zonificació del Terreny: 
En l’obra estaran perfectament identificats, acotats i senyalitzats: 
a) - La zona d’oficines d’obra. 
b) - Les instal·lacions sanitàries, de vestuaris i d’estar. 
c) - Els magatzems i tallers i instal·lacions. 
d) - Els acopis de materials, equips i medis necessaris per efectuar l’obra. 
e) - Els acopis de material de construcció utilitzats en la realització de la mateixa. 
f) - Les zones de treball, que estaran excloses de l’ús de l’habitatge per part dels 
seus usuaris. 
 
• Accessos: 
- L’obra tindrà dos accessos diferenciats: un peatonal i un altre per vehicles i 
màquines, col·locades a l’efecte en la tanca metàl·lica. 
- Durant la jornada de treball estaran controlats per una persona de confiança 
de l’obra. Al finalitzar la jornada dites portes seran tancades amb els elements 
de seguretat necessaris. 
- Estarà prohibit el pas a l’interior de l’obra a tota persona aliena a la mateixa i, 
en tot cas, s’identificaran abans de poder accedir a la zona dels treballs i a les 
oficines o dependències de l’obra. Es senyalitzarà aquest fet amb el rètol 
corresponent. 
 
• Desplaçaments horitzontals i verticals: 
- Els desplaçaments horitzontals es faran per les zones lliures de pas i deixades 
per aquest fi. Sobre les rases i excavacions es col·locaran passarel·les que seran 
de 60 cm. d’ample com a mínim i, si salven altures superiors a 2 m., tindran les 
baranes reglamentàries de protecció. Es mantindran les superfícies netes de 
materials i desfets. Els accessos principals a l’obra es protegiran, contra la 
caiguda de materials i objectes, amb plataformes o cobertes resistents. No es 
traspassaran les zones acotades per treballs verticals o perillosos. 
- S’adequaran les escales de comunicació de l’edifici a mida que es vagin 
construint, per permetre l’accés segur dels treballadors als diferents nivells. En 
cas contrari, els desplaçaments verticals a punts fixes es faran per escales de 
graonat a 45º amb estructura metàl·lica tubular. En les fases de realització de 
l’obra a punts de treball mòbils i situats com màxim a 5 m., s’accedirà per escales 
manuals degudament col·locades i fixades. 
- L’accés a les bastides o plataformes de treball es faran mitjançant l’ús de les 
escales metàl·liques adjuntades al mateix. 
Està prohibit utilitzar l’estructura tubular de les bastides per desplaçar-se 
verticalment pel mateix. 
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• Acotats i Interferències: 
- Les zones de treballs seran acotades, per evitar caigudes a excavacions, rases 
o pous, caiguda de materials i cops o atrapaments amb màquines; així mateix 
seran acotades les zones de càrrega i descàrrega, planificant-se, entre tots els 
participants de l’obra, l’orde i organització dels treballs, per evitar els perills que 
comporten la interferència dels mateixos, detallant-se els medis i procediments 
per realitzar-los. 

 
 
 

12.2.2 P12.2.2 P12.2.2 P12.2.2 Pla de ordre, manutenció i netejala de ordre, manutenció i netejala de ordre, manutenció i netejala de ordre, manutenció i neteja....    
 
Contemplarà: 
 
• Les formes d’aprovisionament, acopi, transport i l’orde i organització dels 
mateixos. 
 
• Els medis auxiliars utilitzats (lligats, palonniers, “bateas”, plataformes de 
descàrrega, etc.). 
 
• Els sistemes de neteja i evacuació de desfets. 
 
• Forma d’Aprovisionament: 
 
Lligat a l’accés de l’obra, estarà convenientment situat en zones que no 
produeixi interferències amb altres activitats de l’obra i convenientment senyalat 
i acotat, com s’ha dit anteriorment. Els acopis tindran les garanties d’estabilitat i 
protecció convenients, per evitar caigudes, cops i talls. 
 
• Formes o Mitjans de Transport: 
 
Els materials o elements lliures, utilitzats tant per construir com incorporats a la 
construcció, aniran convenientment empaquetats en bosses, caixes o 
contenidors que evitin el esllavissament dels mateixos. 
 
En els casos en que els subministres vinguin lliures, l’obra utilitzarà els contenidors, 
bateas, lligats, palonniers, etc., adequats i necessaris per complir amb 
l’especificat en el punt anterior. 
 
Les grues, muntacàrregues i gruetes o girafes utilitzades per l’elevació i transport 
de materials, estaran convenientment instal·lades i seran utilitzades per el 
personal adequat i designat. 
 
En les diferents plantes existiran les plataformes per la descàrrega de materials, 
degudament instal·lats i protegits i d’acord amb el pes i l’esforç que tinguin que 
suportar. 
 
Pels transports horitzontals s’utilitzaran els mitjans auxiliars necessaris i 
convenients: carretons, transpalets, etc. 
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En tots els casos, les càrregues a transportar seran les adequades per la 
resistència mecànica i estàtica dels equips i mitjans auxiliars utilitzats per el 
transport, recepció i suport de les mateixes. 
 
• Sistemes de Neteja i Evacuació: 
 
Els desfets i materials sobrants de l’obra s’evacuaran de les zones en que es 
produeixi, es per això que es farà la previsió dels medis auxiliars necessaris a 
aquest fi: bateas, contenidors, sacs, baixant de runes, canaletes, etc. Es seguirà 
la sistemàtica legal per l’eliminació de residus produïts per l’activitat de la 
construcció. 
S’evitarà la formació de pols regant, si és necessari, durant les feines de recollida 
i evacuació. 
Totes les zones de circulació i treball es mantindran en les necessàries condicions 
d’orde i neteja. 

 
 

12.2.3 P12.2.3 P12.2.3 P12.2.3 Pla de revisions i manteniment periòdic de màquines, vehicles, eines, la de revisions i manteniment periòdic de màquines, vehicles, eines, la de revisions i manteniment periòdic de màquines, vehicles, eines, la de revisions i manteniment periòdic de màquines, vehicles, eines, 

aparells d’ aixecament, aparells d’ aixecament, aparells d’ aixecament, aparells d’ aixecament, quadres elèctrics, extintors d’ incendis, etcquadres elèctrics, extintors d’ incendis, etcquadres elèctrics, extintors d’ incendis, etcquadres elèctrics, extintors d’ incendis, etc----    

requisits d’ utilitzaciórequisits d’ utilitzaciórequisits d’ utilitzaciórequisits d’ utilització....    
 

Es realitzaran les revisions inicials i periòdiques, abans anomenades, de tots els 
materials de l’obra, seguint les estipulacions del Reglament de Seguretat en les 
Màquines (R.D. 1495/86) i del Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra 
Incendis (R.D. 1942/1993 de 5 de Novembre) referent als extintors i altres medis 
utilitzats per aquest fi. 

 

• Pla de Revisions 
 
Pel cas particular d’aquesta Obra es realitzaran, com a mínim, els 
següents: 
 
• Vehicles de Transport i Maquinaria d’Excavació 
Camions, dúmpers, retroexcavadores, etc. 
- A l’inici de la seva utilització: Comprovants I.T.V. actualitzats. 
- Certificat de Seguretat realitzat per l’empresari. 
- Posteriorment cada 6 mesos. 
• Grua Torre i Muntacàrregues 
- A l’inici de l’ utilització: Exigència de Certificat de Conformitat. 
• Grues i Accessoris d’Elevació 
- Ídem. anterior. 
• Bastides penjades, fixes o rodants. 
- Certificat de Conformitat. 
- Examen de peces cada 3 mesos. 
 
• Instal·lació Elèctrica 
- A l’inici de l’ utilització 
- Posteriorment cada 12 mesos. 
- Amidaments de preses de terra i dispar de diferencials cada 2 
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mesos. 
 
• Serres Elèctriques de Tall 
- Certificat de Conformitat. 
 
• Extintors d’Incendi 
- Comprovar el retimbrat (cada 5 anys) i revisió oficial (cada 12 
mesos), sent verificat periòdicament l’estat visualment pel 
personal de l’obra (cada 3 mesos). 
 
Per la Maquinaria llogada i de subcontrata s’exigirà comprovant de 
revisió. 
 
• Requisits d’Utilització 
 
Apart de l’establert en l’apartat anterior, per que puguin ser utilitzats 
es complirà: 
 
• Vehicles de Transport i Maquinaria d’Excavació 
Camions, dúmpers, retroexcavadores, etc. 
- Habilitació i Certificat d’aptitud del conductor. 
 
• Grua Torre i Muntacàrregues 
- Projecte d’instal·lació. 
- Habilitació i Certificat d’aptitud del conductor. 
 
• Gruetes i Accessoris d’Elevació 
- Habilitació i Certificat d’aptitud de conductors, senyalistes i 
lligadors. 
 
• Bastides penjades, fixes o rodants 
- Supervisió de muntatge i control o prova final. 
 
• Instal·lació Elèctrica 
- Designació i habilitació de la persona que pugui efectuar 
manipulacions i reparacions en la mateixa. 
 
• Serres Elèctriques de Tall 
- Designació de les persones que puguin utilitzar-les. 
 
• Extintores d’Incendi 
- Designació de les persones que sàpiguen utilitzar-los. 
 
Tots aquests requisits s’exigiran a personal subcontractat o propi. 

 

12.2.4 P12.2.4 P12.2.4 P12.2.4 Pla d’ higiene industrialla d’ higiene industrialla d’ higiene industrialla d’ higiene industrial----    substàncies i materials perillosos.substàncies i materials perillosos.substàncies i materials perillosos.substàncies i materials perillosos.    
 

Durant els processos constructius es poden manipular substàncies i materials que 
poden ser un risc per la salut per intoxicació o contacte dels que l’utilitzen o es 
troben pròxims, com és el cas de l’ utilització de líquids desencofrants, contacte 
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directe amb ciments i formigoneres, utilització de morters especials 
(components epoxi o similar) i contacte amb àcids utilitzats en la neteja de 
superfícies de formigó. 
 
També podran existir riscs d’incendi o explosió en la manipulació i utilització de 
certes substàncies com, per exemple, els treballs amb utilització de pintures, 
coles, dissolvents, segelladores i amb els dipòsits de carburants per màquines i 
els cilindres o bombones de gasos líquids inflamables utilitzats en les operacions 
de tall i soldadura. 
 
En tots els casos es seguiran les instruccions recomanades pel fabricant o 
subministrador, i es prendran les mides necessàries d’emmagatzematge i 
utilització que facin desaparèixer dits riscs, sobre tot en l’ utilització dels mitjans 
de protecció personal adequats per la realització de dites operacions. 
 

  

12.2.5 12.2.5 12.2.5 12.2.5 PPPPla sanla sanla sanla sanitari de primers auxilis, de serveis assistencials i d’ itari de primers auxilis, de serveis assistencials i d’ itari de primers auxilis, de serveis assistencials i d’ itari de primers auxilis, de serveis assistencials i d’ 

emergència.emergència.emergència.emergència.    
 
• PLA SANITARI 
 
Compren el Reconeixement Mèdic Específic, segons els riscs a que estan 
exposats i/o les funcions específiques de les persones, abans de l’inici de les 
activitats. 
 
Els Reconeixements es planificaran per l’obra amb el Circuit de Reconeixements 
de la Delegació de Zona de la Mútua Asseguradora d’Accidents de Treball. 
 
Tot el personal que intervé en l’obra demostrarà haver passat el Reconeixement 
Mèdic Anual Obligatori. S’exigirà aquest requisit a l’Industrial o Subcontratista de 
l’Empresa. 
 
• PLA DE PRIMERS AUXILIS 
 
Es procedirà seguint l’ instrucció o procediment prefixat. 
 
Els Socorristes de l’obra són els designats a aquests efectes. 
 
Pels Serveis assistencials s’actuarà de la següent forma: 
 
• L’assistència elemental per les petites lesions sofertes pel personal d’obra, 
s’atendran en la farmaciola instal·lada a peu d’obra i facilitada per la Mútua 
Patronal d’Accidents de Treball a la que estigui adscrita l’obra. 
 
• La Farmaciola de Primeres Cures s’equiparà regularment i disposarà de: 
 
- Alcohol, aigua oxigenada, gasses, venes de diferents mides, esparadrap de 
diferents mides, tiretes, mercurocrom, pomada antisèptica, liniment, venda 
elàstica, analgèsics, bicarbonat, pomada contra picadures d’insectes, pomada 
per cremades, tisores i pinces. 
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• Per l’ intervenció facultativa davant de sinistres amb lesions personals, es 
recurrirà als següents Centres Assistencials, o als que l’empresa dessigni: 
 
EMERGÈNCIES: 112 
POLICIA LOCAL: 092 (EMERGÈNCIES) 971550063-971550048 
GUARDIA CIVIL MANACOR: 971550122-971552885 
BOMBERS: 085 (URGÈNCIES) 971550080 
 
• Els sinistres de danys personals greus es remetran directament a la Residència 
de la Seguretat Social: 
 
C.A.P. : CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA 971555411 
CARRER D’ EN SIMÓ TORT S/N 07500 
MANACOR 
 
HOSPITAL : HOSPITAL DE MANACOR- 971847000 
CARRETERA DE MANACOR ALCUDIA S/N  
07500 MANACOR 
 
Amb independència de la prestació de assistència en els centres més amunt 
indicats, i en funció de la proximitat d’altres centres no concertats, en el moment 
de produir-se un accident es permetrà la disposició absoluta per visitar a 
qualsevol altre centre que garanteixi una atenció ràpida i correcta al possible 
accidentat. 
 
• PLA D’EMERGÈNCIA 
 

Pel Pla d’Emergència es seguiran principalment els següents punts. 
 
• Trucar als Bombers o Serveis Públics que es considerin necessaris. 
Paral·lelament, es deurà: 
• Detenir els treballs. 
• Deixar la Zona de Treball en condicions de seguretat, especialment: 
- Desconnectar equips o màquines que estiguessin utilitzant i deixar-los en les 
condicions convingudes per aquests casos. 
- Apagar possibles punts calents. 
- No deixar obstacles en els carrers o llocs de trànsit. 
- No deixar oberta cap presa o connexió d’aigua, o gas, o connectat a cap 
equip elèctric. 
• Deixar ordenadament l’obra pel carrer o zona d’evacuació, sense interrompre 
els accessos. 
• Organitzar, per la persona adequada, l’ajuda i evacuació de possibles ferits. 
 
En l’obra existirà el Llistat d’Emergències, col·locat en zona visible (Oficina 
d’Obra, quadre d’avisos de l’obra) amb les direccions i telèfons dels Centres 
Assistencials ressenyats, així com d’altres Serveis i Organismes als que sigui 
necessari anar-hi en cas d’Emergència o Perill: 
• Policia. 
• Bombers. 
• Guardia Municipal. 
• Etc. 
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12.2.6 12.2.6 12.2.6 12.2.6 Pla de formació i informació lligat al pla de realització de l’ obra.Pla de formació i informació lligat al pla de realització de l’ obra.Pla de formació i informació lligat al pla de realització de l’ obra.Pla de formació i informació lligat al pla de realització de l’ obra.    
 
Contindrà: 
• El Reglament Intern de l’obra. 
• El Pla de Circulació de l’obra, més amunt citat. 
• L’anàlisi dels riscs específics propis per cada fase de treball i la prevenció. 
• Les Normes de caràcter intern de l’obra: ús d’instal·lacions, màquines i 
materials. Obligacions de les parts i disciplina de l’obra. 
• Utilització i Manutenció de Càrregues. 
• Nomenament de persones (Vigilants o Delegats) i Comissions relacionades 
amb la seguretat de l’obra. 
• El Pla d’Emergència i Primers Auxilis, més amunt citat. 
 
Tots els participants en l’obra, abans de l’inici de les activitats, hauran rebut 
aquesta formació i informació necessària per la realització dels treballs. 

 

12.2.7 P12.2.7 P12.2.7 P12.2.7 Pla d’ implantació i utilització dels medis i elements de seguretat.la d’ implantació i utilització dels medis i elements de seguretat.la d’ implantació i utilització dels medis i elements de seguretat.la d’ implantació i utilització dels medis i elements de seguretat.    
 

• Generalitats: 
 
- Abans de l’inici de cada treball els responsables de l’obra hauran efectuat 
l’acopi necessari dels materials de seguretat col·lectiva i individual a utilitzar en 
l’obra. 
- Es signaran les persones responsables de la col·locació i manteniment dels 
elements de protecció col·lectiva. 
- S’establirà entre totes les empreses que intervenen en l’obra la coordinació i 
normes en referència a la col·locació, anul·lació o substitució d’elements o 
material de seguretat. 

 

 

12.3 G12.3 G12.3 G12.3 Gestió i control de la seguretat.estió i control de la seguretat.estió i control de la seguretat.estió i control de la seguretat.....    
 

12.3.1 12.3.1 12.3.1 12.3.1 Persones responsablesPersones responsablesPersones responsablesPersones responsables....    
3 

Per a l’organització funcional de Seguretat per aquesta obra és 
dessignarà:   
 
Assessors i animadors de la seguretat a nivell d’Empresa: 
TÉCNIC DE SEGURETAT 
R Persona Responsable de l’aplicació de la seguretat a peu d’obra: 
RECURS PREVENTIU 
R Col·laborador del Responsable de seguretat a peu d’obra: 
SUPERVISOR DE SEGURETAT 
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12.3.2 Delegats i organismes col12.3.2 Delegats i organismes col12.3.2 Delegats i organismes col12.3.2 Delegats i organismes col....legiats de prevenció.legiats de prevenció.legiats de prevenció.legiats de prevenció.    
 

El Delegat de Prevenció de l’obra complirà amb les funcions establertes en la 
Llei 31/1995 (Prevenció de Riscs Laborals) de 8 de Novembre, Articles 35, 36 i 37. 
Quan la fase d’obra ho requereixi, a causa del número d’obrers utilitzats (50 
operaris), s’instaurarà per obligació reglamentaria el Comitè de Seguretat i 
Higiene de l’obra. 

 

12.3.3 A12.3.3 A12.3.3 A12.3.3 Armonització del pla de seguretatrmonització del pla de seguretatrmonització del pla de seguretatrmonització del pla de seguretat....    
 
El Supervisor de Seguretat ( Responsable de l’obra), a l’inici de l’obra, concretarà 
els Plans parcials abans enunciats i a més, abans de l’inici dels treballs de cada 
fase u operació específica, armonitzarà el Pla inicial de Seguretat General de 
l’obra, amb la col·laboració dels responsables tècnics de les diferents empreses 
que intervenen en l’obra, els quals aportaran els seus Plans o Procediments 
propis de Seguretat, amb la finalitat de que participin en l’organització i 
reglaments interns de funcionament de l’obra (els requisits bàsics venen 
establerts en les Clàusules Contractuals incloses en les comandes, que estaran 
firmades abans de l’inici dels treballs contractats) i establirà els acords pertinents 
de seguretat durant l’aparició de interferències i fases de treballs superposades, 
així com el Pla de col·locació i substitució d’elements de Seguretat Col·lectiva. 
 
Un Planning elemental, amb les decisions i accions relacionades amb la 
seguretat de l’obra, s’efectuarà abans de l’inici de l’obra i de cada treball.  
 
S’establiran les habilitacions i permisos necessaris per operar amb màquines i 
realització de treballs específics que puguin generar riscs a els restants 
treballadors o a terceres persones. 
 
Tota aquesta documentació estarà inclosa en el dossier del Pla Operatiu de 
Seguretat de l’obra. 
 
De forma periòdica i amb la carència establerta al principi de l’obra, es reunirà 
el Comitè de Coordinació Interempreses, per analitzar i controlar l’i implantació 
del Pla de Seguretat Operatiu de l’obra. 
 

13. RISCS I MESURES PREVENTIVES GENERALS. 

Segons la Llei 31/1995 de 8 de Novembre sobre Prevenció de Riscs Laborals, les 
empreses estan obligades a efectuar uns anàlisis o Valoració de Riscs previ a 
l’inici dels seus treballs. 
 
En absència d’homologació específica per organisme de l’Administració 
especialitzat, les proteccions col·lectives i resguards de seguretat en talls, 
màquines i eines, s’ajustaran als criteris habituals adoptats al respecte per la 
Comissió de Seguretat de SEOPAN i les pràctiques més comunes, especificades 
ja en l’Estudi de Seguretat del Projecte de Execució de l’obra. 
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En l’obra i en les diferents fases i operacions, s’utilitzaran els següents Equips de 
Protecció Individual (E.P.I.), que estaran homologats pel Ministeri de Treball. 
 
A continuació es descriuen cadascun dels treballs a efectuar, els seus riscos i les 
mesures de seguretat a adoptar. 

 

13.1 P13.1 P13.1 P13.1 Paviments asfàltics.aviments asfàltics.aviments asfàltics.aviments asfàltics.    

13.1.1. Definició13.1.1. Definició13.1.1. Definició13.1.1. Definició....    
 
Revestiment de terres mitjançant una superposició de capes de diferent 
granulometria i tractament que presenta una superfície prou regular i adherent 
perquè faciliti els moviments del trànsit rodat, tant des del punt de vista 
funcional, com de la seguretat ; així mateix, ha de ser prou impermeable per a 
impedir que l'aigua penetri i disminueixi la capacitat que porta de les capes 
inferiors i de la caixa de pavimentació. 

 

13.1.213.1.213.1.213.1.2 DescripcióDescripcióDescripcióDescripció....    
 

Els paviments asfàltics estan formats: 
 
• subbase: és la primera capa del ferm que es col·loca sobre la rasant de la 
caixa de pavimentació sempre a la fase prèvia a la construcció de rastells i 
encintats. És una capa granular que col·labora amb la resistència del ferm i té 
capacitat de drenatge, i protegeix als materials de l'esplanada durant la 
construcció de les obres, millorant la qualitat de la caixa de pavimentació i 
incrementant la seva capacitat per a resistir càrregues. 
 
• rastells i rigoles: el rastell limita lateralment les capes de base i de paviment en 
la línia de separació calçada-vorera. El rastell col·locat i el formigó de base que 
constitueix el seu seient serveixen de contenció als materials de les capes de 
base i de paviment durant les operacions d'estès i compactat dels mateixos. 
 
• base: té la missió de completar la funció resistent del paviment i servir-li de 
suport, a cada secció estructural del ferm s'ha d'estudiar conjuntament les dues 
capes (base i paviment), tant en relació als seus gruixos com a respecte a 
l'elecció dels materials de cadascuna d'elles. 
 
• paviment: poden ser paviments de mescla asfàltica en calent, paviments de 
mescla asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials, el paviment més 
usual, en calçades, és de mescla asfàltica en calent amb dues capes de 
rodadura. 
 
Aquests paviments estan formats per un o diversos dels elements següents: reg 
d'imprimació, capa de base, reg d'adherència i capa de rodadura. 
 
Per a realitzar els paviments asfàltics serà imprescindible considerar l'equip humà 
següent: 
 
• conductors de maquinària. 
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• obrers i peons. 
• asfaltadors. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a 
terme la realització dels paviments: 
 
• Maquinària: piconadores, extendedora, motonivelladora, camió formigonera, 
dúmper o camió asculant, dúmper de petita cilindrada, carretó elevador per a 
material paletitzat, grup electrogen, asfaltadora (calderet de reg asfàltic), etc. 
• Útils i eines diversos. 
• Connexió provisional d'aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 

13.13.13.13.1.1.1.1.3 Relació de riscos3 Relació de riscos3 Relació de riscos3 Relació de riscos....    
 
Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 
24 d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més 
importants d'aquesta activitat. 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis 
de la guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis 
d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a 
terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de 
riscos podrà modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels 
sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 
1627/1997, de 24 d’octubre. Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en desenvolupar els seus principis 
d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar 
els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas 
de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la 
seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització del risc i la 
severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a minorar aquests 
riscos. 
 
Riscos 
 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
14.-Exposició a temperatures extremes. 
15.-Contactes tèrmics. 
18.-Contactes amb substàncies caústiques i/o corrosives 
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21.-Incendis. 
23.-Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles 
24.-Accidents de trànsit. 
OBSERVACIONS: 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de formigonat. 
(18) Risc causat pel contacte de la pell amb el formigó. 
(21) Risc causat per l'emanació de gasos volàtils provinents de la massa 
d'asfalt calent, que poden aconseguir el punt d'autoignició. 
 

    

13.1.4 13.1.4 13.1.4 13.1.4 Normes de seguretatNormes de seguretatNormes de seguretatNormes de seguretat....    
 
POSADA A PUNT DE L'OBRA PARA REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
• Donats los treballs que es desenvolupen en la activitat s'ha de assegurar que 
ja estiguin instal·lats els serveis d'Higiene i Benestar para el personal de l'obra. 
 
PROCÉS 
• El personal encarregat de la realització de la subbase, base, voreres i rigoles i 
paviments ha de conèixer 
els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar amb la 
major seguretat possible. 
• S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions 
mitjançant els senyals de perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de 
camions. 
• A l’interior de l'obra, s'han de col·locar senyals de limitació de velocitat. 
• En l'entrada a l'obra s’establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar 
l'entrada i sortida de camions a l'obra, i especialment als casos necessaris del 
tall del trànsit viària. 
• Aquest operari haurà d' estar dotat de les senyals manuals de "stop" i "direcció 
obligatòria". 
• El senyalitzador ha d' anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 
• El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estendedores, serà dirigit por un 
comandament (encarregat, capatàs). 
• S’ha d' procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les 
màquines. 
• Durant l’estès d’àrids per a les subbases i bases mitjançant camions, s’haurà 
de tindre la precaució en les maniobres marxa enrere, seran auxiliades 
mitjançant un senyalitzador. 
• En cas de estès i anivellació dels àrids mitjançant motonivelladora, s’haurà de 
tindre la precaució que aquesta disposi de llums i senyals sonores intermitents i 
clàxon, per a senyalitzar la marxa enrere, per evitar atropellaments de personal 
auxiliar. 
• Durant la maniobra d’abocament de formigó amb la canaleta s’ha d'evitar el 
moviment incontrolat d’aquesta, per aquest motiu, serà guiada per un operari. 
• El conductor del camió formigonera, durant l’abocament de formigó, s’ha 
d’estar atent a les instruccions de l’operari que guiï l’abocament. 
• L’operari que realitzi l’abocament del formigó haurà d' usar casc de seguretat, 
guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya 
alta. 
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• La manipulació de les peces per a voreres s’han de realitzar amb estris o 
maquinària adequats per a evitar la caiguda de les peces en la manipulació o 
trasllat. 
• En cas de realització del reg asfàltic mitjançant la llança esparcidora s’ha d' 
tindre la precaució d'apuntar sempre cap a terra, tot i que s'obturi el conducte. 
• Els operaris que treballen amb asfalt en calent s’ha de tindre la precaució de 
no tocar aquest, per a evitar cremades i dermatitis. 
• Si en calent toca la pell, aquesta s’ha de refredar ràpidament amb aigua 
freda, i si la cremada és extensa s’ha d' cobrir amb gases esterils i portar a 
l’accidentat a un centre assistencial. 
• No s’han d’usar dissolvents per a treure l’asfalt de la carn cremada, ni intentar 
treure partícules dl’asfalt dels ulls. 
• A les cabines dels conductors de la maquinària d’asfaltat s’haurà de disposar 
d'una farmaciola de primers auxilis per a atendre, com primera assistència, a les 
possibles cremades o altres lesiones que es puguin produir durant el treball. 
• En treballs en asfalt en calent s’han de preveure l’existència d'extintors de 
productes químics secs o de diòxid de carboni per a apagar possibles focs. 
• En cas que bufi vent, no es realitzaran operacions de reg asfàltic. 
• A cada moment, els treballadors que realitzii el reg asfàltic han d'usar casc 
(gorro de teixit cenyit), granota de treball cenyit i tancat, botes de seguretat de 
sola alta (preferiblement de sola de fusta), guants de cuiro i pantalla facial. 
• A cada moment, els treballadors que realitzin treballs auxiliars amb asfalt 
hauran d'usar, davant del risc de contacte amb l’asfalt calent, casc, granota 
de treball, botes de seguretat, guants de cuiro. 
• En la realització de la subbase, base i pavimentació s’haurà de considerar la 
possible presència d’algun servei aeri existent (línies aèries elèctriques o de 
telecomunicacions) i s’haurà de tindre present, en cas que no es puguin desviar 
o suprimir el subministrament, les normes de seguretat que s’especifiquen a 
continuació. 
Normativa de seguretat en cas de treballs a prop de serveis existents: 
 
Línies elèctriques aèries 
• Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser 
informades dels riscos existents en els treballs pròxims a línies aèries i formes 
d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les distàncies de seguretat a 
respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir 
en cas d'accident. 
• En presència de línies d'electricitat aèries i davant de la possibilitat d'un 
contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb 
l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables; distància 
recomanada: 
 
1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser 
incrementada un valor de 0,7xf (sent f la fletxa de la catenària), causat per 
moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 
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• En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran 
d'instal·lar uns pòrtics a cada costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el 
gàlib de la maquinària. 
• En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, 
constituïts per fundes especials de cautxú o de materials plàstics. 
• S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui 
sense tensió. Aquests recobriments han de ser continus i fixats convenientment 
per a evitar que es desplacin. 
• Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, 
qui ha d'indicar i proveir del material adequat per aquesta protecció. 
• En cas de contacte amb una línia elèctrica ha de tindre's en compte que no 
provoca generalment el tir dels dispositius de tall de corrent i si així succeix, la 
tensió automàticament es reestableix per un període de temps molt breu. 
• En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta 
tensió: 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina 
en el sentit invers al qual es va causar el contacte elèctric, per a aconseguir 
separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible de separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta 
necessitat el conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els 
mitjans habituals, sinó que botarà el més lluny possible de la màquina evitant 
tocar aquesta. 
- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà 
la màquina fins una distància segura. 
- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a 
terra s'ha de prohibir l'accés del personal a la zona de perill, fins que un 
especialista comprovi que es troba sense tensió. 
• En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable 
elèctric, les persones que es troben en la zona de perill han d'observar les 
següents normes : 
- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i 
no efectuar actes imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin 
a la màquina. 
• En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la 
separació de la línia elèctrica i la màquina, desapareixent així la zona perillosa, 
no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

 

13.1.5 Elements auxiliars13.1.5 Elements auxiliars13.1.5 Elements auxiliars13.1.5 Elements auxiliars....    
 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els 
treballs d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements 
auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, 
complementant la norma d'aquesta activitat. 
 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
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Carretó elevador 
Formigonera pastera 
Camió grua 
Estenedora de productes bituminosos 
Màquina d'asfaltar 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 

13.1.6 13.1.6 13.1.6 13.1.6 sistemes de protecció col·lectiva i senyalitzaciósistemes de protecció col·lectiva i senyalitzaciósistemes de protecció col·lectiva i senyalitzaciósistemes de protecció col·lectiva i senyalització....    
 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran 
constituïdes per: 
• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
• Extintor de pols química seca o diòxid de carboni. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) Senyalització de seguretat viària, 
segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 
 
• Senyal de perill indefinit. 
• Senyal de perill d'obres. 
• Senyal de limitació de velocitat. 
• Senyal de prohibit avançar. 
• Senyal de final de prohibició. 
• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
• Balisament llampegant per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, 
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d'advertència de risc d'incendi. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants . 
• Senyal de prohibit fumar. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, 
es col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial 
Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), 
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

13.1.7 R13.1.7 R13.1.7 R13.1.7 Relació de equips de protecció individualelació de equips de protecció individualelació de equips de protecció individualelació de equips de protecció individual....    
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els 
següents: 
• Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
• Per als treballs amb morters i formigons: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 
• Per als treballs de reg asfàltic: 
- Cascos de seguretat (gorra de teixit cenyit). 
- Guants de cuiro. 
- Granota de treball cenyit i tancat. 
- Botes de seguretat de sola alta (preferiblement de fusta). 
- Pantalla facial. 
• Per als treballs auxiliars d'asfaltat i pavimentació: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 
1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i 
les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
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L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 
de maig sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 
 
 

 
 
 
 

MESURES DE SEGURETAT EN EL CARRER D’ EXECUCIÓ. 
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ANNEX NÚM 4.- GESTIÓ DE RESIDUS 
 

   

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS. 

 

En compliment del RD 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició, es redacta el present estudi, en el qual s'estableix, durant 

l'execució de l'obra, les previsions respecte a la producció i gestió dels residus de construcció i 

demolició, per tal de fomentar, la seva prevenció, reutilització, reciclat durant les obres. 

 

2. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 

 

2.1 DESCRIPCIÓ DE L'OBRA  

 

És la que s'incorpora en el punt 3 de la memòria del present projecte. El  material procedent del 

fresat de paviment de formigó o aglomerat, s'utilitzarà per al farciment de cates i rases. 

 

2.2 TITULARITAT 

La zona objecte del projecte són carrers ubicats al nucli urbà de Manacor, per tant la seva 

titularitat és de l'Ajuntament de Manacor 

 

2.3 PRESSUPOST 

D’acord amb el amidaments  efectuats o d’acord també amb els quadres de preus unitaris del 

projecte, resulten els pressuposts següents:      

                 

 El pressupost d’execució  material és de : 34.454,00 € 

 

El pressupost d'execució material en matèria de gestió de residus ja està inclosa en la partides 

del projecte, per tant, directament no té repercussió econòmica separada. 

 

3. UNITATS DE CONSTRUCCIÓ PREVISTES EN L'OBRA 

 

Les unitats més significatives de les quals es compon l'obra són: 

• Les descrites a la memòria de l´obra adjunta. 
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4. RESIDUS GENERATS 

 

S'estableix una classificació de RCD's generats, segons els tipus de materials de què estan 

compostos: 

RCD DE NIVELL I 

1. Terres i pedres de l’excavació 

RCD DE NIVELL II 

RCD de naturalesa no pètria 

1. Asfalt 

2. Fusta 

3. Metalls 

4. Paper i cartró 

5. Plàstic 

6. Vidre 

7. Guix 

RCD de naturalesa pètria 

1. Sorra, grava i altres àrids 

2. Formigó 

RCD potencialment perillosos 

1. Escombreries 

2. Altres 

Taula 1. Classificació de RCD 

L'estimació de quantitats es realitza a partir de les mesures de projecte, prenent com a 

referència els ràtios estàndard sobre volum i tipificació de residus de construcció i demolició més 

estesos i acceptats. Aquests ràtios han estat ajustats i adaptats a les característiques de l'obra. La 

utilització de ràtios en el càlcul de residus permet la realització d'una "estimació inicial" que és el 

que la normativa requereix en aquest document, però, els ràtios establerts no permeten una 

definició exhaustiva y precisa dels residus finalment obtinguts per a cada projecte amb les seves 

singularitats de manera que l'estimació prevista en el llistat inferior s'accepta com a estimació 
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inicial i per a la presa de decisions en la gestió de residus però serà la fi d'obra el que determini 

en última instància els residus obtinguts. 

El volum d'excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat a 

partir dels mesuraments de projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de 

terreny. Es presenta a continuació una estimació dels residus generats a l'obra, codificats d'acord 

amb la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer. 

 

Codi LER Descripció del residu Quantitat  (Tn) Volum aparent (m3) 

17 01.01 Fresat paviments formigò. 215,63 89,85 

17 03 02 fresat mescles bituminoses. 175,58 73,16 

Taula 2. RCD generats a l’obra 

Els volums i pesos dels residus ressenyats prèviament s'han determinat en uns fulls de càlcul,  

adjuntes,  “Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició 

generats a l'obra” d’acord al Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, 

Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)”. 

 

5. MESURES A ADOPTAR EN OBRA. 

 

Per tal d'aconseguir una millor gestió dels residus generats en l'obra de manera que es faciliti la 

reutilització, reciclatge o valoració i per assegurar les condicions d'higiene i seguretat que es 

requereix en l'article 5.4 del Reial Decret 105/2008 que regula la producció i gestió dels residus 

de construcció i de demolició es prendran les següents mesures: 

• S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL, els productes que 

no es revaloritzin en obra 

• Les zones d'obra destinades a l'emmagatzematge de residus quedaran convenientment 

senyalitzades i per a cada fracció es disposarà un cartell que indiqui el tipus de residu que 

recull. Així els residus, un cop classificats s'enviaran a gestors autoritzats a on es preveu 

la seva disposició final, evitant transports innecessaris perquè els residus siguin massa 

heterogenis o perquè continguin materials no admesos pel gestor corresponent. 

• Tots els envasos que portin residus han d'estar clarament identificats, indicant en tot 

moment el nom del residu, codi LER, nom i adreça del posseïdor i el pictograma de perill 

en el seu cas. 
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• La zona d'emmagatzematge per als residus perillosos estarà prou separada de les dels 

residus no perillosos, evitant d'aquesta manera la contaminació d'aquests últims. 

S'habilitarà una zona amb solera impermeable i coberta. Els residus perillosos es 

dipositaran sobre contenidors especials apropiats al seu volum, a més de complir amb la 

normativa vigent (estanquitat, protecció contra el sol i la pluja, etiquetats, etc). 

• Els residus no perillosos s'emmagatzemaran en contenidors adequats, tant en nombre, 

com en volum, evitant en tot cas la sobrecàrrega dels contenidors per sobre de les seves 

capacitats límit. 

• El personal de l'obra que participa en la gestió dels residus ha de tenir una formació 

suficient sobre els aspectes administratius necessaris. EI personal disposarà de la 

formació necessària per ser capaç d'omplir parts de transferència de residus al 

transportista (apreciar quantitats i característiques dels residus), verificar la qualificació 

dels transportistes i supervisar que els residus no es manipulen de manera que es 

barregin amb altres que haurien de ser dipositats en abocadors especials. 

• Setmanalment es realitzarà un repàs de l'obra, en matèria de gestió de residus, verificant 

les instal·lacions i contenidors disposats, la correcta classificació dels mateixos i la neteja 

general de l'obra. 

 

5.1. REUTILITZACIÓ 

 

S'inclou a continuació detall dels residus generats en obra que es reutilitzaran entenent per això 

l'ús dels mateixos per al mateix fi per al qual van ser dissenyats originàriament. 

Codi LER Descripció del residu Quantitat  (Tn) Volum aparent (m3) 

17 01.01 Fresat paviments formigò. 215,63 89,85 

17 03 02 fresat mescles bituminoses. 175,58 73,16 

Taula 3. RCD reutilitzats en l’obra 

5.2. SEPARACIÓ DE RESIDUS 

 

Segons el Reial Decret 105/2008 que regula la producció i gestió dels residus de construcció i 

demolició, els residus de construcció i demolició s'han de separar en les següents fraccions, quan, 

de forma individualitzada per a cada una de les fraccions, la quantitat prevista de generació per 

al total de l'obra superi les quantitats següents: 
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Descripció Quantitat  (Tn) 

Formigó 80  

Aglomerat 4 

Maons, teules, ceràmics 40 

Metall 2 

Fusta 1 

Vidre 1 

Plàstic 0,5 

Paper i cartró 0,5 

Taula 4. Separació de RCD generats en l’obra 

Es comprova que nomes és necessària la classificació de fressat, els demés: terres, formigó, 

metalls, plàstic i fusta els quals no superen la quantitat prevista. D'altra banda, també s'han de 

separar i classificar els residus perillosos. 

 

5.3. INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS 

 

No es preveu a l’obra. 

 

5.4. DESTÍ FINAL 

 

Es detalla a continuació la destinació final de tots els residus de l'obra, agrupats segons les 

fraccions que es generaran en base als criteris de separació dissenyats en punts anteriors 

d'aquest mateix document. 

Codi LER Descripció del residu Quantitat  (Tn) Volum aparent (m3) 

17 01.01 Fresat paviments formigò. 215,63 89,85 

17 03 02 fresat mescles bituminoses. 175,58 73,16 

 

Taula 7. Destinació final dels RCD generats en l’obra 

 

L’única destinació serà el reompliment de síquies i cates. 
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6. FITXA DE RESIDUS 
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7. CONCLUSIONS 

Amb tot el descrit en la present memòria, juntament amb les especificacions recollides en el 

Plec, queden analitzats els residus generats en l'execució del projecte pels mètodes previstos pel 

projectista i definides les mesures de gestió d'aquests que es consideren adequades. 

Si es realitzes alguna modificació en alguna de les mesures aquí propostes, és obligat constatar 

que els residus de construcció i demolició realment produïts en l'obra han estat gestionats 

convenientment. 

 

 

Palma, abril 2.017 
 

Autor del projecte: 
. 
 

   

Antoni Ramis Arrom 

Enginyer de camins, canals i ports. 
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS. 

1.  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 

1.1.  Dades generals del Projecte. 

 
PROJECTE: Projecte de sectorizació básica barris de Llevant. Reposició de paviments. Nuclí urbà de 
Manacor. 
EMPLAÇAMENT: MANACOR.  
PROMOTOR: Ajuntament de MANACOR.  
I.C.C.P.: Antonio Ramis Arrom. 
 

El present Projecte, consta a més del present Plec de memòria, plànols, Estat d'amidaments i pressupost. 
 

1.2.  Obres que comprèn el projecte.. 

 
La descripció de les obres es detalla en la memòria i altres documents del projecte. 
 
El contractista haurà d'estudiar el projecte abans de contractar-les, i en aquest sentit s'estableix 
que no podrà en cap cas al·legar ignorància de les obres que l'integren i les quals s'haurà 
compromès a executar. El director de l'obra (D), o, si s'escau, la Direcció Facultativa de les mateixes 
(D.F.) donarà, abans de començar aquesta, totes les explicacions li requereixi el contractista, ja de 
paraula o per escrit a petició d'aquest. Un cop començades les obres, el contractista no podrà 
al·legar ignorància alguna sobre les mateixes. 

1.3.  Fases d'execució 

 
En primer lloc es demanaran els plànols d'estat actual de les corresponents companyies de serveis, 
s'aixecarà el plànol topogràfic i es proposaran a la Direcció Facultativa de les obres, tres perfils 
longitudinals de la calçada (eix i cunetes), i el de la xarxa de pluvials adaptant-se al projecte, la qual 
si ho estima procedent donarà la seva conformitat, en segon lloc, s'executaran les demolicions 
previstes, a continuació les xarxes de serveis i un cop acabades aquestes es procedirà a l'execució 
dels paviments, alternant els treballs deixant sempre l'obra amb les menors molèsties possibles als 
usuaris, i mantenint en tot moment lliure l'accés als garatges (planxes acer, etc.). 

 
El contractista haurà de presentar, en el termini de quinze dies a comptar de l'endemà de la 
signatura de l'Acta de Comprovació del Replanteig, un programa de treballs detallat que reflecteixi 
les diferents activitats i la seqüència d'execució que inclourà les següents dades: 
 
•Unitats d'obra que integren el projecte i volum de les mateixes. 
• Determinació dels mitjans que seran utilitzades en l'obra, amb expressió dels seus rendiments 
mitjans. 
•Seqüència d'execució dels treballs. 
•Estimació en dies de calendari dels terminis parcials de les diverses unitats d'obra. 
• Valoració mensual i acumulada de les obres programades sobre la base dels preus unitaris. 
• Representació gràfica de les diverses activitats, amb la durada i ordenades per execució de les 
mateixes. 
• Pla d'assajos d'acord amb la normativa aplicable, i als punts 2.18, 3.16 i 5.7 del present Plec de 
Condicions. 
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• Totes les despeses que origini el compliment d'aquest article estan inclosos en els preus de 
contracte, per la qual cosa no seran objecte d'abonament independent. 
• Quant a penalitzacions per demora en l'execució, és aplicable el que preveu la LCAP. 
 

1.4. Altres obres a què és aplicable el present Plec 

 
És aplicable a les obres secundaries que per les seves especials característiques no hagin estat 
previstes i que, durant el curs dels treballs es considerin necessàries per a la millor i més completa 
execució de les projectades, i que obliguin al contractista d'acord amb la legislació corresponent. 
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2. CONDICIONS DELS MATERIALS 

2.1. Normes i Plecs d'aplicació. 

 
Per a les obres objecto d'aquest Projecte serà aplicable quanta normativa de caràcter oficial 
pogués afectar-la, i, en particular , regiran els següents Plecs de condicions, Normes, Reglaments, 
Instruccions i Disposicions: 
 
•  P.G.O.U Manacor. 
 
•  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigües del 
    MOPU.1974. 
 
•  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Sanejament a Poblacions.  
    MOPTMA. BOE 23/09/86. 
 
•  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts. PG3/75. MOP. 
    (O.M. de 6 de Febrer d'1.976, BOE 07/07/76, i modificacions a aquest per O. de 21 de 
    Gener de 1988 (BOE 3/2/88), i actualitzacions 2ª versió 1 d'agost de 2.001, ordre circular 
     5/2001 de la Direcció general del Ministeri de Foment. 
 
•  Instrucció per al projecte i execució d'obres de formigó estructural (EHE) de desembre de  
     2.008. 
 
•  Normes C.T. 
 
•  Decret 11/1994, de 22 de novembre, pel qual es regula el control de la qualitat de l'edificació, el 
    seu ús i manteniment en els Illes Balears. Especialment les de redacció i adreça del  
    corresponent Programa de control (article 4 del Decret 11/1994) 
 
•  Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Reial decret Legislatiu 
     2/2.000, de 16 de juny. (BOE de 24 de juny, corregit el 28). 
 
•  Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  Reial decret  
    1.098/2.001, de 12 d'Octubre (BOE  del 26 d'octubre de 2.001). 
 
•  Norma 6.I i 2-IC de la Direcció general de Carreteres sobre seccions de ferma, i transformacions  
    en ferms equivalents realitzat pel Cedex pel  Consell de Mallorca. 
 
•  Pla Hidrològic Illes Balears. PHIB. 
 
•  Instrucció per al control de fabricació i posada en obra de mescles bituminosas. 
 
•  Normes d'assaig redactades pel Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl del Centre d'Estudis i  
    Experimentació d'Obres Públiques (Ordre de 31 de Desembre d'1.958). 
 
•  Instrucció per al projecte i execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats  
    amb elements prefabricats. *EFHE.  RD 642/2.002.. 
 
•  Plec General de Condicions per a la recepció dels *Conglomerantes Hidràulics, aprovats per O.M.  
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    de 9 d'Abril d'1.984. 
 
•  Instrucció per a la recepció de ciments (Reial decret 776/1.997). 
 
 
•  Normes A.S.T.M. per a tubs de formigó en massa C-14 i armat C-76, M-83, C-443, M-80, C-´923,  
    M-79, C-2146, M-82, C-497, M-80, C-969, M-82. 
 
•  Instrucció de l'I.I.T.C. c. per a tubs de formigó armat o pretesat. 
 
•  Recomanacions de l'I.I.T.C. c. per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en 
    massa (T.H.M.73). 
  
•  Normes UNE, en particular:. 
1. UNE 88.203: Tubs, juntes i peces d'amiant-ciment per a conduccions de pressió. 
2. UNE 53188: Materials de polietilè. Característiques i assajos. 
 
•  Reial decret 842/2.002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa  
    Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries. 
 
•  Instal·lacions de transformació i línies en general. Ordre Ministerial de 23 de febrer d'1.949. 
 
•  Reglament de línies d'alta tensió. Decret 3151/68, de 28 de novembre. 
 
•  Reglament d'estacions de transformació d'energia elèctrica. Ordre 11 de març d'1.971. 
 
•  Normes d'assaig del laboratori de transport i mecànica del sòl del Centre d'estudis i  
     experimentació d'obres públiques. 
 
•  Llei 31/.1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.  
 
•  Reial decret 1627/1.997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de  
     seguretat i salut en les obres de construcció.   
 
•  Normes de Seguretat per a l'exercici de les activitats subaqüàtiques en aigües marítimes i  
     interiors. (B.O.I. 30-07-1.981).  
 
•  Norma 8.3-I.C. “Senyalització d'Obres” de 31 d'agost d'1.987, modificada pel Reial decret  
     208/1.989.  
 
Les normes relacionades completen les prescripcions del present plec referent a aquells materials i 
unitats d'obra no esmentats expressament en ell, quedant segons el parer del Director, dirimir les 
possibles contradiccions existents. 
 
Els diversos materials a utilitzar en les obres compliran amb caràcter general les condicions 
exposades en els Plecs i Normes  esmentats. El contractista notificarà el Director, les procedències 
dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i dades necessàries. En cap cas, podran 
ser apilats  i utilitzats  en obra materials la qualitat de la qual no hagi estat aprovada pel Director de 
l'obra. 
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A qualsevol material utilitzat en obra serà aplicable la norma vigent sobre aquest tema, encara que 
no estigui relacionada en el present document. 
  

2.2.  Materials bàsics. 

 
En els materials considerats com a bàsics en la part 2 del PG-3 i que sigui objecte d'ocupació en la 
present obra s'estarà al que es disposa en els artº 200 a 289 d'aquest Plec. 

2.3.  Armadures. 

 
La qualitat de l'acer emprat en les barres serà la definida en els plànols corresponents, amb les 
característiques descrites en el art 31 de la EHE, la seva col·locació es regirà per articulo 66 E.H.E. 
 

2.4. Formigons. 

 
Els diferents tipus de formigons a emprar són els definits en els plànols i unitats d'obra. Les 
condicions que han de complir, tant la mescla com els seus components, es detallen en el artº 610 
del PG-3, així com en els articles pertinents de la EHE. 

2.5. Encofrats, separadors i toleràncies. 

 
S'estarà al que es disposa en el artº 65 de la E.H.E., en el cas dels encofrats, al que es disposa en 
els articles tº 37.2.5. i 66.2 de la I E.H.E., en el cas de separadors, i al  que es disposa en l'annex 
10.- TOLERÀNCIES, de E.H.E, en  el cas de toleràncies. 

2.6. Juntes Dilatació 

 
Seran de Clorur de Vinil, amb bulb de dilatació central, i ample 30 cms. 
Les seves característiques seran:. 
• Densitat 1,27 kgs/dm³. (Norma UNEIX 53.130). 
• Duresa Shore A 70-75 (Norma UNEIX 53.130). 
• Resistència a tracció > 130 kgs/cm².(Norma UNEIX 53.510) 
• Allargament a trencament > 250%. (Norma UNEIX 53.510) 
• Temperatura de soldadura +/- 200 º C. 
 

2.7. Geotextil 

 
Material tèxtil plànol, permeable, polimèric (sintètic o natural) que pot ser no-teixit, tricotado o 
teixit, i que s'empra en enginyeria civil en contacte tant amb sòls com amb altres materials per a 
aplicacions geotécnicas. 
 
La massa per unitat de superfície es relaciona amb la uniformitat del geotextil i indirectament 
amb la resta de les característiques del mateix. La massa per unitat de superfície es mesurarà 
segons UNEIX EN 965 
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Els geotextiles se subministraran, normalment, en bobines o rotllos. Aquests portaran un 
embalatge opac per evitar la deterioració per la llum solar, i aniran degudament identificats i 
etiquetatges segons EN ISO 10320. 
 
Els geotextiles es mesuraran i abonaran per metre quadrat (m² ) de superfície recoberta, quedant 
inclosos en aquest preu els solapes. 
 

2.8.  Materials per a la xarxes d'aigua potable i regenerada. 

2.8.1. Canonades fosa dúctil. 

 
2.8.1.1. Qualitat de la fosa. 

Per a la fabricació de tubs, unions, juntes, peces especials, etc., s'emprarà fosa dúctil (fosa 
grisa amb grafit esferoïdal) i complirà totes les condicions establertes als apartats 2.3 i 2.4 del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de Proveïment d'Aigua. 

 
2.8.1.2. Fabricació. 

Els tubs, vàlvules i, en general, qualsevol peça de fosa per a canonades, seran desmoldados amb 
totes les precaucions necessàries per evitar la seva deformació, així com els efectes de retracció 
perjudicials per a la seva bona qualitat. 
 
Els tubs rectes es fondran per centrifugació en filtre metàl·lic o motlles de sorra. 
 
D'acord amb l'indicat en l'epígraf anterior, les característiques mecàniques de la fosa dúctil per a 
tubs, hauran de ser les següents: 
 
 - Resistència mínima a la tracció. 43.kg/mm.² 
 - Allargament mínim al trencament  8% 
 - Duresa Brinell màxima 230 
 
Els tubs hauran emplenat d'acord amb la UNEIX EN 598, els següents assajos obligatoris:. 
 
1. Flexió longitudinal dels tubs 
2. Rigidesa diametral dels tubs. 
3. Estanqueïtat dels components per a canalitzacions de gravetat sota 2 bars durant dues hores. 
4. Estanqueïtat de les unions a pressió interna positiva sotmeses a un esforç de 
      cisallament:30*DN. 
5. Estanqueïtat de les unions a pressió interna negativa sotmeses a un esforç de 
      cisallament:30*DN. 
6. Estanqueïtat de les unions a pressió externa positiva sotmeses a un esforç de  
      cisallament:30*DN. 
7. Resistència química als efluents  (6 mesos en  contacte amb solucions de PH3 A PH13) sense  
      defectes. 
8. Resistència a l'abrasió  (1000.000 cicles, desgast <= 0,6 mm.) 
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2.8.1.3. Protecció. 

Tots els tubs, unions i peces de protegiran amb revestiments, tant a l'interior com en l'exterior, 
d'acord amb la UNEIX EN 598 
Abans d'iniciar la seva protecció, els tubs i peces s'hauran de netejar acuradament, llevant tota 
traça d'òxid, sorres, escòries, etc. 
El revestiment haurà d'assecar ràpidament sense escatar-se no exfoliar-se, estarà ben adherit i 
no s'esquerdarà. No haurà de contenir cap element soluble en l'aigua, ni productes que puguin 
proporcionar sabor ni olor a l'aigua que condueixin, tenint en compte fins i tot del seu possible 
tractament. 
 
Els tubs portaran interiorment un revestiment de morter de ciment aluminós efectuat per 
centrifugació. Exteriorment es protegiran amb zinc metàl·lic + pintura epoxy color vermell. 

2.8.2. Canonades de polietilè. 

 
2.8.2.1. Característiques generals. 

Seran aplicable les especificacions contingudes a l'apartat 2.23 del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Canonades de Proveïment d'Aigua, respecte a les condicions que haurà de posseir el 
material constituent. 
 
El polietilè pur podrà ser fabricat a alta pressió, anomenat polietilè de baixa densitat o fabricat a 
baixa pressió, anomenat polietilè d'alta densitat. 
 
El polietilè pur fabricat a alta pressió (baixa densitat) que s'utilitzi en canonades tindrà les següents 
característiques. 
 
• Pes específic fins a nou-cents trenta mil·lèsimes  
• de gram per mil·límetre (0,930 gr/ml) (UNEIX 53188). 
• Coeficient de dilatació lineal de dues-centes a dues-centes trenta (200 a 230) milionèsimes 
per grau C. En aquest tipus de materials, els moviments produïts per la dilatació donen lloc, en les 
coaccions, a increments tensionales de poca consideració (UNEIX 53126). 
• Temperatura de reblandecimiento no menor de cent graus  (100ºC) realitzat l'assaig amb 
càrrega d'un (1) quilogram (UNEIX 53118). 
• Índex de fluïdesa: es fixa com a màxim en dos (2) grams per deu (10) minuts (UNEIX 53118. 
• Mòdul d'elasticitat a vint graus centígrads (20ºC) igual o major que mil dos-cents (1.200) 
kg/cm². 
• Valor mínim de la tensió màxima (Tr) del material a tracció: no serà menor de cent (100) 
quilograms per centímetre quadrat. L'allargament al trencament no serà inferior al tres-cents 
cinquanta per cent (350%) (UNEIX 53142). 
 
El polietilè pur treballat a baixa pressió (alta densitat) que s'utilitzi en canonades tindrà les següents 
característiques: 
 
• Pes específic major de nou-centes quaranta mil·lèsimes de gram per mil·lilitre (0,940 gr/ml) 
(UNEIX 53188). 
• Coeficient de dilatació lineal de dues-centes a dues-centes trenta (200 a 230) milionèsimes 
per C. En aquest tipus de materials, els moviments produïts per la dilatació donen lloc, en les 
coaccions, a increments tensionales de poca consideració (UNEIX 53126). 
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• Temperatura de reblandecimiento no menor a cent graus centígrads (100ºC) realitzant 
l'assaig amb càrrega d'un (1) quilogram (UNEIX 53118). 
• Índex de fluïdesa: es fixa com a màxim en quatre  desenes (0,4) de gram per deu (10) minuts 
(UNEIX 53118). 
• Mòdul d'elasticitat a vint graus centígrads (20ºC) igual o major que nou mil (9.000) kg/cm². 
• Valor mínim de la tensió màxima (Tr) del material a tracció: no serà menor de cent 
noranta (190) quilograms per centímetre quadrat. L'allargament al trencament no serà inferior al 
cent cinquanta per cent (150%) amb velocitat  de   cent  més  menys  vint-i-cinc (100 ± 25) 
mil·límetres per minut (UNEIX 53023). 
 
El material del tub estarà constituït per: 
 
• Polietilè pur. 
 
• Negre de fum finament dividit (grandària de partícula inferior a vint-i-cinc milimicras). La 
disposició serà homogènia amb una proporció del dos per cent i una tolerància de més-menys dues 
desenes (2 ± 0,2%). 
 
• Eventualment, altres colorants, estabilitzadors i materials auxiliars, en proporció no major de 
tres desenes per cent (0,3%) i sempre que la seva ocupació sigui acceptable, segons el Codi 
Alimentari Español. Queda prohibit el polietilè de recuperació. 
 
 

2.8.2.2. Fabricació. 

Els tubs es fabricaran en instal·lacions especialment preparades amb tots els dispositius necessaris 
per obtenir una producció sistemàtica i amb un Laboratori per poder comprovar, com a mínim i 
mitjançant mostreig, les condicions de resistència i absorció exigides al material. 
No s'admetran peces especials fabricades per la unió mitjançant soldadura o cola de diversos 
elements. 
 

2.8.2.3. Clasificació. 

Els tubs es classificaran pel seu diàmetre exterior (diàmetre nominal) i la pressió màxima de treball 
definida en quilograms per centímetre quadrat. Aquesta pressió de treball s'entendrà per a cinquanta 
(50) anys de vida útil de l'obra i vint graus centígrads (20ºC) de temperatura d'ús de l'aigua. Quan 
aquests factors es modifiquin, es definiran explícitament el període útil previst i la temperatura d'ús. 
 

2.8.2.4.  Diàmetres nominals i toleràncies. 

Serà aplicable l'especificat en el quadre 8.4.7.a de el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
Canonades de Proveïment d'aigua. Els diàmetres nominals es refereixen als exteriors dels tubs i les 
toleràncies admeses proporcionen els valors màxims en mil·límetres d'aquests diàmetres. No 
s'admetran toleràncies en menys. 
 

2.8.2.5.  Espessors i toleràncies. 

Els espessors i toleràncies s'ajustaran als valors indicats en el quadre 8.4.7.a anteriorment citat. No 
s'admetran toleràncies en menys. 
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2.8.2.6. Aspecte dels tubs. 

El material dels tubs estarà exempt d'esquerdes, granulacions, bombolles o faltes d'homogeneïtat de 
qualsevol tipus. Les parets seran suficientment opaques per impedir el creixement d'algues o bacteris 
quan les canonades quedin exposades a la llum solar. 

 
2.8.2.7. Juntes i unions. 

Les condicions de funcionament de les juntes i unions hauran de ser justificades amb els assajos 
realitzats en un Laboratori Oficial i no seran inferiors a les corresponents al propi tub. 

 
2.8.2.8. Vàlvules de tancament. 

 
Seran de comporta de tancament elàstic tipus DIN 3229 per a una pressió de 16 kg/cm2 de treball i 
22,4 kg/cm2 de prova, de fosa nodular, revestit amb pintura epoxi i tascó de cautxú sintètic amb 
claveguera d'acer inoxidable F-312, prensaestopa tipus Aurrera o similar. 
 

2.9. Canonades per a sanejament. 

2.9.1. Canonades estructurades per a sanejament en P.V.C. 

 
2.9.1.1. Descripció. 

Són tubs de policloruro de vinil (P.V.C.), fabricats mitjançant coextrusión simultània del tub exterior 
corrugado i de l'interior llis, amb rigidesa circunferencial específica R.C.I.>=0´08 kgs/cm². La unió 
entre tubs és mitjançant copa dotada de junta elàstica, resultant que en les d'estanqueïtat les juntes 
no han de presentar fugida amb pressió d'1 kg/cm²., mantinguda durant 30 minuts segons condicions 
UNEIX 53.114. 
 
Els seus diàmetres són els assenyalats al pressupost adjunt, i la seva longitud de sis (6) mts. 
 
Emplenaran les següents normatives:. 
 
- Quant a qualitat d'extrusió ASTM D 2152. 
- Quant a soldadura de parets ASTM F 949. 
- Quant a rigidesa  UNEIX 53232. 
- Quant a estanqueïtat  UNEIX 53114. 
- Quan resistència compressió ASTM F 949. 
- Quant a resistència a impacte ASTM D 2444. 
 
La seva col·locació s'executarà sobre capa graveta nº 1 de deu (10) cms. d'espessor. 
 

2.9.1.2.  Transport de canonades, càrrega i descàrrega 

Les canonades, accessoris i materials de juntes hauran de ser inspeccionats en origen per assegurar 
que corresponen a les sol·licitades en els plànols. 
 
Per al transport, càrrega i descàrrega só l'es permetran suports, equip i/o dispositius que no 
produeixin dany a la canonada i els seus corresponents accessoris. 
No es permetrà l'arrossegament o rodadura de les canonades, ni el seu amè amb brusquedat o 
provocant impactes. 
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2.9.1.3. Emmagatzematge. 

 
Les canonades i les seves parts accessòries que han de ser instal·lades en les rases 
s'emmagatzemaran a una distància d'aquestes de forma tal que no resultin càrregues inacceptables 
per a l'estabilitat de les parets de les rases. 
 
Els suports, suports, bressols i altura d'apilat hauran de ser tals que no es produeixin danys en les 
canonades  i els seus revestiments o deformacions permanents. 
 
Les canonades i els seus accessoris que les seves característiques poguessin veure's directa o 
negativament afectades per la temperatura, insolació o gelades hauran d'emmagatzemar-se 
degudament protegides. 
 

2.9.2. Canonada de polièster reforçat amb fibra de vidre PRFV. 

 
Les canonades i les seves parts accessòries que han de ser instal·lades en les rases 
s'emmagatzemaran a una distància d'aquestes de forma tal que no resultin càrregues inacceptables 
per a l'estabilitat de les parets de les rases. 
 
Els suports, suports, bressols i altura d'apilat hauran de ser tals que no es produeixin danys en les 
canonades  i els seus revestiments o deformacions permanents. 
 
Les canonades i els seus accessoris que les seves característiques poguessin veure's directa o 
negativament afectades per la temperatura, insolació o gelades hauran d'emmagatzemar-se 
degudament protegides. 
 

2.10. Farciments per a rases. 

 
Dites materials hauran de complir les condicions dels arts. 330 a 332 del PG-3/75. L'I.D. ordenarà 
quants assajos jutgi oportuns a fi d'establir la pertinència de la utilització del material procedent de 
l'excavació. En qualsevol cas, el material estarà exempt d'àrids o terrossos de grandària superior a 
4 cm. 

2.11. Terraplens. 

 
Els materials a emprar en terraplens seran aquells procedents de les excavacions realitzades en 
l'obra o de préstecs, sempre que responguin a la classificació de seleccionats o adequats o, en 
defecte d'això, autoritzats, per l'Adreça d'Obra. 
 
Es prohibeix expressament l'argila o el fang, els materials que es deslían fàcilment en aigua, o que 
experimentin grans variacions de volum per les influències atmosfèriques, i la terra barrejada amb 
arrels i altres elements que en descompondre's poden donar lloc a seients en les superfícies del 
terreny. 
 
En tot la resta regirà el previst en l'article 330, 340 i 341 del P.P.T.G. per a obres de Carreteres i 
Ponts. 
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2.12. Materials per a fermes calçada. 

2.12.1. Zahorra artificial. 

 
Es defineix com zahorra artificial el material granular format per àrids picats, total o parcialment, 
la granulometria del qual és de tipus continu. 
La seva execució inclou les següents operacions: 
• Preparació i comprovació de la superfície de seient. 
• Aportació del material. 
• Extensió, humectación, si escau, i compactació de cada tongada. 
• Refinament de la superfície de l'última tongada. 
Els materials procediran de la trituración de pedra de pedrera o grava natural. El rebuig pel tamís 
5 UNEIX haurà de contenir un mínim del setanta-cinc per cent (75%), per a tràfic T0 i T1 o del 
cinquanta per cent (50%), pels altres casos, d'elements triturados que presentin no menys de dos 
(2) cares de fractura. 
 
El cernido pel tamís 80 µm UNEIX serà menor que els dos terços (2/3) del cernido pel tamís 400 
µm UNEIX. 
 
L'índex de lajas, segons la Norma NLT 354/74, haurà de ser inferior a trenta-cinc (35). 
 
El coeficient de desgast Los Angeles, segons la Norma NLT 149/72, serà inferior a trenta (30) per a 
tràfic T0 i T1, i a trenta-cinc (35) en els altres casos. L'assaig es realitzarà amb la granulometria 
tipus B de les indicades en la citada Norma. 
501.2.4. Duresa 
Els materials estaran exempts de terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i altres matèries 
estranyes. 
El coeficient de neteja segons la Norma NLT 172/86, no haurà de ser inferior a dues (2). 
 
L'equivalent de sorra, segons la Norma NLT 113/72, serà major de trenta-cinc (35) per a tràfic T0 i 
T1, i a trenta (30) en els altres casos. 
 
El material serà «no plàstic» segons les Normes NLT 105/72 i 106/72. 
 
En tot la resta s'estarà  al previst en el PG-3 
 

2.12.2. Regs de imprimación. 

 
 
Es defineix com a reg de imprimación l'aplicació  d'un ligante hidrocarbonado sobre una capa 
granular, prèvia a la col·locació sobre aquesta d'una capa o d'un tractament bituminoso. 
Els ligantes hidrocarbonados a emprar compliran els assenyalat articles 212 i 213 del PG3. 
 
L'àrid de cobertura a emprar, eventualment, en regs de imprimación serà sorra natural, sorra de 
machaqueo o una mescla d'ambdues. 
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. 
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L'àrid haurà d'estar exempt de pols, brutícia, terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o altres 
matèries estranyes. 
 
L'equivalent de sorra de l'àrid, segons la UNE-EN 933-8, haurà de ser superior a quaranta (40). 
 
La dotació del ligante quedarà definida per la quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que 
s'imprimeixi en un període de vint-i-quatre hores (24 h). Aquesta dotació no serà inferior en cap 
cas a cinc-cents grams per metre quadrat (500 g/m 2 ) de ligante residual. 
 
La dotació de l'àrid de cobertura serà la mínima necessària per a l'absorció d'un excés de ligante, 
o per garantir la protecció de la imprimación sota l'acció de l'eventual circulació durant l'obra 
sobre aquesta capa. Aquesta dotació, en cap cas, serà superior a sis litres per metre quadrat (6 
l/m² ). En qualsevol circumstància, el Director de les Obres fixarà les dotacions, a la vista de les 
proves realitzades en obra. Per a l'extensió de l'àrid, s'utilitzaran extendedoras mecàniques, 
incorporades a un camió o autopropulsadas. Únicament es podrà estendre l'àrid manualment, 
prèvia aprovació del Director de les Obres, si es tractés de cobrir zones aïllades en les quals hi 
hagués excés de ligante. En qualsevol cas, l'equip utilitzat haurà de proporcionar una repartició 
homogènia de l'àrid. 
 

2.12.3. Reg d'adherència. 

 
Es defineix com a reg d'adherència l'aplicació d'un ligante hidrocarbonado sobre una capa 
tractada amb ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidràulics, prèvia a la col·locació sobre 
aquesta de qualsevol tipus de capa bituminosa que no sigui un tractament superficial amb 
graveta,o una lechada bituminosa. 
 
El tipus de ligante hidrocarbonado a emprar haurà d'estar inclòs entre els quals a continuació 
s'indiquen: 
• EAR-1 o ECR-1. 
• ECR-1-m o ECR-2-m 
L'ocupació d'emulsions bituminosas modificades amb polímers serà preceptiu en regs 
d'adherència per a capes de rodadura amb espessors iguals o inferiors a quatre centímetres (4 
cm), per a les  categories de tràfic pesat T00 i T0. 
La dotació del ligante hidrocarbonado a utilitzar no serà inferior en cap cas a dos-cents grams per 
metre quadrat (200 g/m² ) de ligante residual, ni a dos-cents cinquanta grams per metre quadrat 
(250 g/m² ) quan la capa superior sigui una mescla bituminosa discontínua en calenta; o una capa 
de rodadura drenante ; o una capa de barreja bituminosa en calenta, tipus D o S emprada com a 
rehabilitació  superficial d'una carretera en servei. No obstant això, el Director de les Obres podrà 
modificar tal dotació, a la vista de les proves realçades en obra. 
. Equipo necario pa 

2.12.4. Mescles bituminosas en calenta. 

 
Es defineix com a mescla bituminosa en calenta la combinació d'un ligante  hidrocarbonado, àrids 
(inclòs la pols mineral) i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules de l'àrid quedin 
recobertes per una pel·lícula homogènia de ligante. El seu procés de fabricació implica escalfar el 
ligante i els àrids (excepte, eventualment, la pols mineral d'aportació) i la seva posada en obra ha de 
realitzar-se a una temperatura molt superior a l'ambienti. 
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A l'efecte d'aplicació d'aquest article, es defineix com a mescla bituminosa en calenta d'alt mòdul 
per a la seva ocupació en capa intermèdia o de base bituminosa en espessor entre sis i dotze 
centímetres (6 a 12 cm), aquella que, a més de tot l'anterior, el valor del seu mòdul dinàmic a vint 
graus Celsius (20 °C), segons la NLT-349, sigui superior a onze mil megapascales (11.000 MPa). 
Les mescles bituminosas en calenta d'alt mòdul hauran d'a més complir, excepte en el cas que 
s'esmentin expressament unes altres, les especificacions que s'estableixen en aquest article per a les 
mescles definides en el paràgraf primer. 
 
L'execució de qualsevol tipus de mescla bituminosa en calenta de les definides anteriorment inclou 
les següents operacions: 
 
• Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
• Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball. 
• Transport de la mescla al lloc d'ocupació 
• Preparació de la superfície que va a rebre la mescla. 
• Extensió i compactació de la mescla. 
 

2.12.4.1. Ligantes. 

El tipus de ligante a emprar serà d'acord amb la taula 542.1 del PG-3. 
 

2.12.4.2. Àrids. 

 
Els àrids a emprar en les mescles bituminosasen calenta podran ser naturals o artificials sempre 
que compleixin les especificacions recollides en article 542.2.2 del P.G.3. 
També podran emprar-se com a àrids, el material procedent del reciclat de mescles bituminosas 
en calenta en proporcions inferiors al deu per cent (10%) de la massa total de mescla. 
 

2.12.4.3. Tipus i composició de la mescla. 

La granulometria de l'àrid obtingut combinant les diferents fraccions dels àrids (inclòs la pols 
mineral), segons la unitat d'obra o ocupació, haurà d'estar compresa dins d'algun dels fusos fixats 
en la taula 542.8. L'anàlisi granulométrico es farà segons la UNE-EN 933-1. 
 
El tipus de mescla bituminosa en calenta a emprar en funció del tipus i de l'espessor de la capa del 
ferm, es definirà en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, segons la taula següent. 
Tipus de mescla a utilitzar en funció del tipus i espessor de la capa  
 
Tipus capa   espessor   tipus mescla. 
Rodadura    4-5    D12; S12; PA12 

> 5   D20; S20 
Mitjança    6-9    D20; S20; S25; G20**; MAM 
Base     9-15    S25; G20; G25; MAM*** 
Vorals                  4-6    D12 
 
 
La dotació de ligante hidrocarbonado de la mescla bituminosa en calenta haurà de complir 
l'estipulat en el PG3  en la taula 542.10, segons el tipus de mescla o de capa. 
542.2.3. ditivos 
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2.13. Vorades. 

 

2.13.1. Definició. 

 

Element prefabricat de formigó  de color gris de 25 x 15 x 50 cms. amb la seva arestes longitudinals 

rectilínies, constituït per un nucli d'un sol tipus de formigó en massa i una capa de morter de 

ciment d'acabat en les seves cares vistes. 

2.13.2. Clasificació. 

 
• Per la seva fabricació: DOBLE CAPA. 

• Pel seu ús: DE CALÇADA. 

• Per la seva forma: RECTE. 

• Per la seva resistència a flexotracción segons norma UNEIX 127-025-1999, tipus: R 6 

 

2.13.3. Característiques dels materials. 

 
Concorde punt 5 publicació AB-0401, COMENTARIS A la NORMA UNEIX 127-025-99. 
 

2.13.4. Características de los bordillos. 

 
a) Composició, Acabat i Aspecte. Les de l'apartat 6.1 de la publicació AB-0401, COMENTARIS A 

la NORMA UNE 127-025-99. 
 

b) Característiques geomètriques. Les 
dels  croquis  adjunts.  Cotes en cms. 
Les toleràncies admissibles, sobre les 
dimensions bàsiques de la peça, 
comprovades segons la Norma UNEIX 
127-026, es contemplen en la Taula 1. 
La conicidad i alabeo, comprovades 
segons la UNEIX 127-026, no excediran 
de 5 mm. 
c) Característiques físiques i 
mecàniques. Les de l'apartat 6.3 de la 
UNEIX 127-025-99 per a la vorada tipus 
C5. Seran de formigó prefabricat tipus HM-25/P/20/I; la seva cara exterior en contacte amb la 
calçada formarà talús l'angle del qual amb la vertical no serà superior a 20º.Les dimensions seran 
de 50 x 15 x 25 cm.   
 

2.13.5. Marcat. 

 
El marcat es realitzarà sobre una de les cares no vistes i en tots els elements. 
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2.13.6. Assajos. 

 
S'estarà al que es disposa en la UNEIX 127-025-99 

2.13.7. Condicions de subministrament i recepció. 

 
Les dels apartats 10.2, 10.3 i 10.4 de la UNE 127-025-91. El material no podrà ser subministrat 
abans dels 7 dies de la seva data de fabricació. 
 

2.13.8.  Etiquetatge. 

 
Cada palé o paquet de vorades portarà una etiqueta on figuraran com a mínim, les següents 
dades identificatives 
 a) Nom, Adreça i Codi d'Identificació Fiscal del Fabricador. 
 b) Designació de la vorada segons apartat 6 d'aquesta Fitxa. 
 c) Data de fabricació. 
 d) Data a partir de la qual el fabricant garanteix la resistència a flexió. 
Les etiquetes tindran dimensions mínimes corresponents al format UNEIX A-5. Hauran d'anar 
situades en lloc visible. 
 

2.14. Rajoles de ciment 

2.14.1. Definició segons la seva configuració. 

 
2.14.1.1. rajoles. 

Són les plaques de forma geomètrica, amb vores bisellades, d'àrea superior a 1dm² 
 

2.14.1.2. baldosines. 

Són les plaques de forma geomètrica, amb vores bisellades, d'àrea inferior  a 1dm² 
 

2.14.1.3. Lloses 

Són les plaques de forma geomètrica, que la seva cara pot ser llisa, rugosa, amb 
resaltos o amb rebajos, de , d'àrea superior  a 1dm² 
 

2.14.1.4. llosetes. 

Són les plaques de forma geomètrica, que la seva cara pot ser llisa, rugosa, amb 
resaltos o amb rebajos, d'àrea  =<  a 1dm² 

 

2.14.2. Definició segons la seva composició. 

 
2.14.2.1. Rajola hidràulica. 

 
                               Es compon de:. 

• Cara, constituïda per la capa de petjada de morter ric en ciment, sorra molt 
fina i en general colorants. 
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• Capa intermèdia, que pot faltar de vegades, d'un morter anàleg al de la 
cara, sense colorants. 
• Capa de base, de morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda, que 
constitueix el dors. 

 
2.14.2.2. Rajola de panot. 

 
Lloseta hidràulica de ciment quadrada de color gris de 20 centímetres de costat i 
3,2 centímetres d'espessor, ranuradas en la seva superfície formant una 
quadrícula de 9 quadrats iguals. Hauran de complir les condicions i 
característiques corresponents a les rajoles de classe 1ª definides en l'article 220 
del PG-3. 

 
2.14.2.3.  Rajola de terratzo 

 
               Es compon de:. 

• Cara, constituïda per la capa de petjada de formigó o morter de ciment, 
triturado de marbre o altres pedres, i en general colorants.  
• Capa intermèdia, que pot faltar de vegades, de morter ric en ciment i àrid fi. 
• Capa de base, de morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda, que 
constitueix el dors. 

 

2.14.3. Característiques dels materials 

 

• Les de l'apartat 6 de la UNE 127-001-90. 
 

2.14.4. Característiques de les rajoles. 

 
2.14.4.1. Condicions geomètriques. 

• Mesures i toleràncies dels costats. Es complirà el que es disposa a 
l'apartat 7.1.1 de la UNE 127-001-90. 
• Espessor nominal. L'espessor nominal mínim sera de 3,2 cm., toleràncies i 
mesurament segons apartat 7.1.2 de la UNE 127-001-90. 
• Espessor de la capa de la petjada 7 mm. amb les toleràncies de l'apartat 
7.1.3. de la UNE 127-001-90. 
• Angulos. Segons apartat 7.1.4 de la UNE 127-001-90. 
• Rectitud de les arestes de la cara vista. Segons apartat 7.1.5 de la UNE 
127-001-90. 
• Planeidad de la cara vista. Segons apartat 7.1.6 de la UNE 127-001-90. 

 
2.14.4.2. Aspecte i textura. 

• Cara vista. Condicions segons apartat 7.2.1 de la UNE 127-001-90. 
• Colorit: Gris. Condicions segons apartat 7.2.2 de la UNE 127-001-90. 

2.14.4.3. Característiques físiques i mecàniques. 

• Absorció d'aigua. Segons apartat 7.3.1, per a ús exterior, de la UNEIX 127-
001-90. 
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• Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista. No s'exigeix. 
• Heladicidad. No s'exigeix. 
• Resistència al desgast per abrasió. No s'exigeix. 
• Resistència a la flexió. Segons apartat 7.3.5, per a ús exterior, de la UNEIX 
127-001-90. 
• Resistència al xoc. Segons apartat 7.3.6, per a ús exterior, de la UNEIX 127-
001-90. 

 
2.14.4.4. Estructura. 

                     Segons UNE 127-001-90. 

2.14.5. Assajos.  

 
S'estarà al que es disposa en la UNE 127-001-90 

2.14.6. Etiquetatge. 

 
Cada palé o paquet de rajoles portarà una etiqueta on figuraran com a mínim, les 
següents dades identificatives: 
 a) Nom, Adreça i Codi d'Identificació Fiscal del Fabricador. 
 b) Designació de la rajola segons apartat 6 d'aquesta Fitxa. 
 c) Data de fabricació. 
Les etiquetes tindran dimensions mínimes corresponents al format UNEIX A-5. Hauran 
d'anar situades en lloc visible. 

2.15. Morters. 

 
S'empraran els tipus de morter que figurin en els preus i pressupostos parcials de l'obra, i en 
defecte d'això s'utilitzarà el M-450. 

2.16. Armadures 
 

La qualitat de l'acer emprat en les barres serà la definida en els plànols corresponents, amb les 
característiques descrites en el art 31 de la EHE, la seva col·locació es regirà per article 66 E.H.E. 

2.17.  Formigons 
 

Els diferents tipus de formigons a emprar són els definits en els plànols i unitats d'obra. Les 
condicions que han de complir, tant la mescla com els seus components, es detallen en el artº 610 
del PG-3/75 i arts. 5, 6, 7, 8 i 10 de la EHE. 

 

2.18. Encofrats, separadors i toleràncies. 

S'estarà al que es disposa en el artº 65 de la E.H.E. , en el cas dels encofrats, al que es disposa en 
els articles nº 37.2.5. i 66.2 de la E.H.E., en el cas de separadors, i al  que es disposa en l'annex 10.- 
TOLERÀNCIES, de la E.H.E., en  el cas de toleràncies. 
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2.19. Condicions a complir pels comptadors. 

 
a) Han de complir el que indica el RD 889/2006, de 21 de juliol, pel qual es regula el control 

metrològic de l'Estat sobre instruments de mesura (BOE núm. 183 de 2 d'agost de 2006) i 
en el RD 1.284 / 2010 de 15 d'octubre el qual el modifica (BOE núm. 261 de 28 d'octubre 
de 2010). Fabricació obligatòria a partir d'1 de novembre del 2016. 

b) Seran volumètrics. 
c) El cos del comptador haurà de ser de llautó. 
d) El seu diàmetre nominal serà de 13 mm (7/8 "- 3/4"). (només un sentit de col·locació. 
e) Sensibilitat mínima R 160 (equiparable a classe C). 
f) Han de disposar de filtre colador. 
g) Hauran d'estar preequipados amb tecnologia per a la comunicació de manera que es 

pugui incorporar un mòdul de comunicacions via ràdio capaç de transmetre la informació 
a través de concentradors o patrulladores a un servidor municipal. 

 

2.20. Condicions a complir pels mòdul de comunicacions. 

 
a) Ha de disposar de les mesures de seguretat adequades davant de possibles 

manipulacions, evitant d'aquesta manera el comptatge erroni i generant una alarma al cas 
de detectar anomalies de funcionament. 

b)  Les comunicacions amb el mòdul ràdio han de realitzar-se en un protocol obert i conegut, 
entre d'altres Wavenis i Wireless MBUS. 

c) La freqüència d'ús d'aquests mòduls deu ser bandes ISM, preferiblement a la banda 868-
869 MHZ, complint totes les especificacions radioelèctriques de la normativa vigent. 

d) L'autonomia de la bateria ha de permetre emetre la informació almenys 7 vegades per 
minut, amb una durada mínima garantida de 10 anys. 

 

2.21. Marques vials. 
 

Compliran les especificacions del artº 700 del PG-3 

2.22. Senyals de circulació. 
 

Les qualitats d'aquests elements estaran d'acord amb el prescrit en el artº 701 del PG-3.  
Els senyals quant a forma, símbols, nomenclatures, etc. compliran el Reglament General de 
Circulació i el que es disposa a aquestes finalitats pel Ministeri d'Obres Públiques i Transports. 

 

2.23. Plantacions i arbrat 
 

Les plantes se subministraran enmacetadas. 
 
Les terres a utilitzar sempre estaran exemptes de rebles, pedres i altres restes, la grandària de les 
quals sigui superior a 2 cm. Realitzant-se el despedregado si fos necessari. 
 
S'hauran de col·locar tutors per a l'arbrat en tots els casos necessaris per garantir el seu 
arrelament i correcte desenvolupament, havent de ser aquests metàl·lics i garantir la correcta 
subjecció de la planta. 
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2.24. Altres materials 

 
Els altres materials que entren en l'obra pels quals no es detallen especialment les condicions, 
seran de primera qualitat i abans de col·locar-se en obra hauran de ser reconeguts i acceptats pel 
Director o representant en qui delegui a aquest efecte, quedant a la discreció d'aquell la facultat 
de rebutjar-los encara reunint aquella condició, si es trobessin en algun punt d'Espanya materials 
anàlegs que estant també classificats entre els de primera qualitat siguin al seu judici més 
apropiats per a les obres, o millor qualitat, o condició els que hagués preparat el contractista. En 
tal cas queda obligat a acceptar i emprar els materials que hagués designat el Director. 

2.25. Examen dels materials a emprar 

 
Tots els materials als quals es refereixen els articles anteriors i aquells que estant en les obres no 
han estat esmentats especialment, seran examinats abans de la seva ocupació, en la forma i 
condicions que determini el Director, sense el requisit del qual no seran emprats en l'obra. 

2.26. Cas que els materials no satisfacin a les condicions. 

 
En aquest cas, el contractista s'ajustarà al que sobre aquest punt ordeni per escrit el Director per 
al compliment del preceptuado en els respectius articles del present plec (veure capítol 4). 

2.27. Assajos i proves. 

 
S'efectuaran quants assajos determini el Director a fi de comprovar i controlar, d'una part, la 
qualitat dels materials i, d'una altra, la bona execució de les obres. Per a control de materials, en 
particular: formigons,  armadures passives i actives, canonades, àrids, vorades, rajoles, 
llambordes, formigons, ligantes, betunes, mescles bituminosas. Per a control d'execució i proves 
de servei, en particular: grau de compactació de farciments, estanqueïtat de conduccions, 
alineacions, rasants, juntes, encofrats, control de transport, extensió i compactació de les mescles 
bituminosas. 
 
Per xifrar el nombre d'assajos en material de farciment de rases, compactació de les  mateixos,  
ferms, col·locació vorades, voreres i uns altres, es fixarà el seu nombre d'acord amb els lots 
establerts pel P.G.C., o bé pels lots en cas de formigons establerts en la E.H.E. 
 
El contractista  estarà obligat a sufragar les despeses d'assajos, anàlisis i proves que estimés 
oportú el Director, fins a un màxim del 1% del Pressupost de l'obra, clàusula 38 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals (D.3854/1970), d'ara endavant PCAG. Les proves de pressió i 
estanqueïtat de les canonades de proveïment i sanejament, no es computaran a l'efecte de càlcul 
del 1% anteriorment esmentat, en estar incloses expressament en la unitat d'obra corresponent. 

2.28. Responsabilitat del contractista. 

 
L'ocupació dels materials quant a la seva qualitat quedarà subsistent fins i tot posteriorment a la 
recepció de les obres en què aquests materials s'hagin emprat, de conformitat amb l'establert en 
el artº 149 de la Llei de CAP. 
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3. EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

3.1. Condicions generals. 

 
Totes les obres compreses en el Projecte s'efectuaran d'acord amb les especificacions del present 
Pliego, els documents de Projecte i les instruccions del Director, qui resoldrà les qüestions que es 
plantegin referents a la interpretació d'aquells i a les condicions d'execució. 
 
L'ordre d'execució, el procediment i la maquinària a utilitzar per a l'execució dels treballs haurà de 
ser aprovat pel Director i serà compatible amb els terminis programats. Abans d'iniciar qualsevol 
treball o unitat d'obra deurà el contractista posar-ho en coneixement del Director, amb suficient 
antelació, i recaptar la seva autorització amb una antelació mínima de tres dies. 

3.2. Replanteig i recerca 

 
Una vegada hagin estat adjudicades definitivament les obres, en el termini de deu dies hàbils, a 
partir de la data de formalització del contracte, es durà a terme l'Acta de Comprovació de 
Replanteig, que comprovarà el replanteig fet prèviament a la licitació de les obres. 
 
El replanteig serà executat per l'Adreça de l'Obra en presència del Contractista o els seus 
representants, deixant-se sobre el terreny les marques que es considerin precises. El Contractista 
haurà de subministrar els elements que se sol·licitin per a les operacions, entenent-se que la 
compensació per aquestes despeses està inclosa en els preus unitaris de les diferents unitats 
d'obra. El contractista comunicarà al Director Facultatiu qualsevol discrepància sobre el Projecte a 
realitzar, o de qualsevol objecció que pogués tenir. 
 
Del resultat s'estendrà acta, almenys per quadruplicat exemplar, signats per la Contracta i la 
Direcció facultativa remetent-se dues a l'administració contractant, i els altres dos per a les parts 
signatàries. 
 
L'execució  del contracte d'obres començarà en la data de la Comprovació del replanteig. Seran de 
compte del contractista de conformitat amb el que es disposa en les clàusules 13 i 25 del PCAG, 
totes les despeses que ocasioni. 
 

3.3. Començament de l'obra i ritme d'execució dels treballs: 

 
Una vegada obtingudes les llicències i autoritzacions corresponents el Constructor donarà 
començament a les obres en el termini marcat en el Plec de condicions que regeixi en l'obra, 
desenvolupant-les en la forma  necessària perquè dins dels períodes parcials en aquell assenyalats 
quedin executades les obres corresponents, i que, en conseqüència, l'execució total es porti a 
efecte dins del termini exigit en el contracte. 
Obligatòriament i per escrit deurà el Constructor adonar al Director d'obra i al Director de 
l'execució de l'obra del començament dels treballs amb una antelació mínima de 48 hores. De no 
efectuar-se així els Tècnics esmentats eludeixen tota responsabilitat dels treballs efectuats sense 
el seu consentiment, podent ordenar l'enderrocament de totes les construccions que considerin 
incorrectes. 
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3.4. Ordre dels treballs: 

 
En general i dins de les prescripcions de l'Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i 
salut i, si escau, del Pla de seguretat i salut una vegada aprovat pel Coordinador durant l'execució 
de l'obra, en les obres serà potestat del Constructor la determinació de l'ordre dels treballs, 
excepte aquells casos en què per qualsevol circumstància d'ordre tècnic estimi convenient la seva 
variació la Direcció facultativa. Aquestes ordres hauran de comunicar-se per escrit si ho requereix 
el Constructor, qui serà directament responsable de qualsevol dany o perjudici que pogués 
sobrevenir pel seu incompliment. L'ordre dels treballs es recollirà en el Pla d'Obra el qual es 
lliurarà a la D.F. per a la seva aprovació, seguiment i control. 

3.5. Ampliació del projecte per causes imprevistes de força major: 

 
Quan durant les obres calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el projecte no 
s'interrompran els treballs, continuant-los segons les instruccions donades pel Director d'obra en 
tant es formula i tramita el projecte reformat.  
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i materials quant la Direcció facultativa 
de les obres disposi per a fitacions, apuntalaments, enderrocaments, recalcis o qualsevol altra 
obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei l'import del qual li serà consignat al 
pressupost addicional o abonat directament per la propietat d'acord amb el que mútuament es 
convingui. 

3.6. Pròrrogues per causa de força major 

 
Si per causa de força major o independentment de la voluntat del Constructor, sempre que 
aquesta causa sigui diferent a les quals especifiquin com de rescissió del contracte, aquell no 
pogués començar les obres, hagués de suspendre-les o no li anés possible acabar-les en els 
terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta 
previ informe favorable del Director d'obra. Per a això el Constructor exposarà en escrit dirigit al 
Director d'obra  la causa que li impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que per això 
s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per aquesta causa 
sol·licita. 

3.7. Seguretat i salut durant l'execució de l'obra: 

 
 El Constructor en aplicació de l'Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut i 
d'acord amb l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, haurà d'elaborar un Pla de 
seguretat i salut en el treball. Aquest Pla haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. Quan no sigui necessària 
la designació de Coordinador l'aprovació haurà de donar-la la Direcció facultativa mitjançant la 
subscripció de l'acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut. El Constructor podrà modificar el Pla 
de seguretat i salut en funció del procés d'execució de l'obra, de l'evolució dels treballs i de les 
possibles incidències o modificacions que poguessin sorgir al llarg de l'obra, però sempre amb 
l'aprovació expressa dels tècnics anteriorment esmentats. El Pla de seguretat i salut estarà 
sempre en l'obra i a la disposició de la Direcció facultativa.  
El Constructor haurà de complir les determinacions de seguretat i salut previstes en l'Estudi de 
seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut i, si escau, en el Pla de seguretat i salut aprovat 
pel Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, si escau, per la 
Direcció facultativa, tant per a l'obra com per al personal i maquinària afectes a la mateixa sent 
responsable de qualsevol incidència que per negligència en el seu compliment pogués sorgir en el 



           
Projecte de sectorizació básica barris de Llevant.      Reposició de paviments.     Nuclí urbà de Manacor. 

 

                                         Document nº 3.- Plec de condicions Tècniques.                                        Pág.- 25 

 

transcurs de les obres. El Constructor està obligat a complir quantes disposicions de seguretat i 
salut estiguessin vigents al moment de l'execució de les obres. Especialment les previstes en el 
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, i les determinacions de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals, que entre altres obligacions estableix el deure 
constituir un servei de prevenció o a concertar aquest servei amb una entitat especialitzada aliena 
a l'empresa (article 30), excepte que assumeixi el propi Constructor aquestes funcions, quan 
l'empresa tingui menys de sis treballadors. El Constructor està obligat a complir amb totes les 
disposicions de la Policia Municipal i lleis comunes en la matèria, sent l'únic responsable del seu 
incompliment. 

3.8. Mesures  de protecció i neteja. 

 
El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra contra tota deterioració i dany 
durant el període de la construcció, i haurà d'emmagatzemar i protegir contra incendis tots els 
materials inflamables. 
 
Especialment se subratlla la importància del compliment per part del Contractista dels reglaments 
vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 
 
Haurà de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors a les 
construccions evacuant els desaprofitaments i escombraries, no podent acumular-se per més de 
48 hores. 
  
Tret que s'indiqui 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 proporcionar 
seguretat i facilitar el tràfic tant per als vianants com rodat dins de les obres. 
 
El Contractista queda obligat a deixar lliures i desembarassades les vies públiques, havent de 
realitzar les obres necessàries per deixar trànsit 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. 
Els trams de rasa mai es deixaran oberts en cap de setmana. Estaran a tot moment i longitud 
protegits per tanques, segons la normativa vigent. 

3.9. Equips 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 al Programa de Treballs. 
L'Adreça d'Obra haurà d'aprovar els equips de maquinària i mitjans auxiliars que hagin de ser 
utilitzats per les obres. 
La maquinària i altres elements de treball hauran d'estar en perfectes condicions de 
funcionament i quedaran adscrits a l'obra durant el curs d'execució de les unitats en què hagin 
d'utilitzar-se. No podran ser retirats de l'obra sense autorització de la Direcció d'Obra. 

3.10. Instal·lacions d'obra. 

 
El Contractista haurà de sotmetre a l'Adreça de l'Obra dins del termini que figuri en el Pla d'Obra, 
el Projecte de les seves instal·lacions, que fixarà la ubicació de l'oficina, instal·lacions de 
maquinària i quants elements siguin necessaris al seu normal desenvolupament. Referent a això 
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haurà de subjectar-se a les prescripcions legals vigents. La Direcció d'Obra podrà variar la situació 
de les instal·lacions proposades pel Contractista. 
 

3.11. Servituds, obres existents i desvio de serveis. 

 
Prèviament a l'inici de les obres, el contractista haurà de sol·licitar de les diferents companyies de 
serveis públics, els plànols i la informació complementaria necessària dels diferents serveis o 
instal·lacions que es trobin situats en els vials, terrenys o zones on es vagi a actuar, a fi d'evitar 
trencaments, danys o desperfectes en aquells. Qualsevol trencament, dany o, desperfecte serà 
d'única responsabilitat del contractista, així com el cost de la seva reparació. 
Una vegada estudiats i replantejats sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, i 
considerada la millor forma d'executar els treballs per no danyar-los, assenyalarà els que, si no hi 
ha altre remei, considera necessari modificar. 
Si l' I.D. es mostra conforme, sol·licitarà de les empreses i organismes corresponents la 
modificació d'aquestes instal·lacions. Si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses 
interessades recapten la col·laboració del contractista, haurà d'aquesta prestar l'ajuda necessària, 
assumint aquesta tots els costos que aquesta actuació generi. 
Entenent-se com a servitud, el Contractista està obligat a mantenir durant l'execució de les obres, 
tots els accessos als habitatges i finques existents a la zona afectada per les obres. 
 

3.12. Vigilància de les obres. 

 
El Contractista haurà d'establir i mantenir les mesures precises per mitjà d'agents i senyals, per 
indicar l'accés a l'obra i ordenar el tràfic, especialment en els punts de possible perill, tant en 
aquesta zona com és les seves bogues i voltants. 
També haurà de dur a terme la senyalització en estricte compliment de les disposicions vigents en 
la matèria, sota la seva pròpia responsabilitat i sense perjudici del que sobre el particular ordeni la 
D.F. 
Totes les despeses que origina el compliment de l'establert serà de compte del Contractista pel 
que no serà d'abonament directe, això és, es consideren inclosos en els preus del contracte. 
La D.F. podrà nomenar els equips que estimi oportuns de vigilància a vaig piular d'obra per 
garantir la contínua inspecció de la mateixa. El Contractista no podrà refusar als vigilants 
nomenats, els qui, per contra tindran a tot moment lliure accés a qualsevol part de l'obra. 
L'existència d'aquests equips no eximirà al Contractista de disposar dels seus propis mitjans de 
vigilància per assegurar-se la correcta execució de les obres i del compliment del que es disposa 
en el present Pliego, extrems dels quals serà responsable. 

3.13. Troballes. 

 
Qualsevol troballa o recuperació de vorades, llambordes, lloses, elements metàl·lics, pedra de 
cadirat o sillajero restes arqueològiques i béns ocults que resulti en l'execució de les obres serà 
posat en coneixement de la Corporació, renunciant el Contractista a favor del Municipi qualsevol 
dret sobre aquests elements, amb suspensió de l'obra a la zona afectada per tals troballes fins a la 
decisió d'aquella sobre la seva continuació, havent de ser ateses les instruccions pertinents que es 
formulin al contractista per a l'alliberament o conservació de tals restes, béns o elements. Pel no 
previst s'està al que es disposa en la Llei 16/1995 del Patrimoni Històric Español. 
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3.14. Escarificació i compactació del ferm existent. 

 
Consisteix en la disgregació de la superfície del terreny o del ferm existent per mitjans mecànics, 
estant subjecta la unitat a l'establert en els Artºs. 302 y 303 del PG-3. 

3.15. Excavació en trinxera o rasa. 

 
Es replantejarà la zona d'excavació de trinxeres o les rases per a l'estesa de canonades pel 
Director o persona delegada. 
Prèviament a l'excavació es realitzaran els tastos necessaris per a la localització dels serveis, tant 
en planta com en alçat. Aquests tastos es consideren incloses en el preu de l'excavació. 
S'executarà amb tota cura, fins i tot amb mitjans manuals, per no danyar les instal·lacions 
existents, completant-se l'excavació amb la fitació o penjat en la degudes condicions de les 
canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques , telefonia, etc., o qualsevol altre 
servei que calgui descobrir sense que el contractista tingui dret a abonament algun per aquests 
conceptes. 
Les excavacions que es realitzin seran en el cas de l'obra de fàbrica les corresponents al tall 
d'execució d'obra de fàbrica d'una (1) setmana, podent-se iniciar de nou l'excavació perquè el 
procés de fabricació no es pari. En el cas de rases per a xarxes o canonades les que s'obrin en un 
dia hauran de quedar muntats els tubs com a màxim l'endemà, podent-se iniciar de nou 
l'excavació perquè el procés de fabricació no es pari  
Les rases seran excavades tal com es defineix en aquest Plec i d'acord al Artº 321 del PG-3, i 
plànols adjunts, excepte les eventuals modificacions que referent a això indiqui el Director. 
En totes les excavacions que es realitzin creuant perpendicularment un carrer, hauran de 
disposar-se planxes metàl·liques amb la capacitat resistent d'acord amb el tràfic rodat que hagin 
de suportar. El contractista està obligat a deixar els passos de vehicles i vianants per als habitatges 
afectats, fins i tot amb la col·locació de passarel·les per sobre de les excavacions. 
Els excessos d'excavació que siguin necessaris efectuar per a la correcta execució de les obres 
deguts a la constitució del terreny, pas de canalitzacions, etc., hauran de ser aprovats, en cada 
cas, pel Director. 
L'amplària nominal de l'excavació serà l'assenyalada en la secció tipus de Projecte per a l'obra de 
fàbrica, en el cas de rases per a xarxes vindrà donada per la fórmula D+50, en cm, sent D el 
diàmetre interior en cm de la conducció que ha de rebre. 
S'entén l'excavació en rasa a qualsevol classe de terreny, incloent-se qualsevol classe de 
paviment, obra de fàbrica o ferma existent. 
El contractista ve obligat a col·locar les tanques de protecció, llums indicadores en els costats i 
extrems de la rases i tota quanta senyalització sigui necessària. 
El contractista subministrarà pel seu compte, col·locarà, conservarà i retirarà tot el material de 
entibación que calgui col·locar. Si el Director jutja que en alguns llocs no s'han posat suficients 
suports, o que aquests són inadequats, pot ordenar posar suports complementaris a costa del 
contractista, advertint-li que tals ordres no eximeixen al contractista de la seva responsabilitat 
sobre la suficiència del entibado. 
El contractista extraurà per bombament, acovardeixi o un altre mitjà convenient, l'aigua que 
s'acumuli o trobi en les rases, pous i altres excavacions efectuades. L'aigua serà evacuada de 
manera que no pugui produir molèsties a la circulació del públic ni a la propietat privada. 
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3.16. Apilamiento de productes excavats  

El material extret de la trinxera podrà situar-se als costats de la mateixa, sempre que quedi un pas 
mínim de 90 cm. per al tràfic de vianants, i una altura màxima d'1 m, i si el tràfic a de ser de cotxes 
haurà de quedar una calçada d'un ample mínim de 2,40 m. 
 
El dipòsit de material serà fet de manera que puguin ser accessibles les arquetes existents i quant 
designi expressament el Director.  En els casos en què es consenti recolzar les terres en les parets 
dels edificis o murs de tancament, es disposaran sobre aquestes fustes o teles impedeixin la seva 
ensuciamiento. 

3.17. Subministrament i col·locació armadures i hormigonados. 

 
S'atendran les prescripcions de posada en obra de la EHE. 

3.18. Encofrats. 

 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, hauran de posseir la resistència i 
rigidesa adequades perquè, amb la velocitat de hormigonado prevista, no es produeixin 
moviments locals de més de 5 mm. Les toleràncies per als encofrats seran els especificats en la 
EHE en el seu annex de toleràncies,  que per a la cara vista interior de l'obra de fàbrica serà 
considerada la superfície com a Classe A. 

3.19. Col·locació de Juntes dilatació. 

 
S'encofrarà la vora de la zona a hormigonar amb tauló superior i inferior, subjectes exteriorment a 
la zona de hormigonado. Entre l'escletxa dels taulons es col·locarà junta dilatació. El seu extrem 
que es hormigonará en primera fase es lligarà a l'armadura mitjançant grapes o elements 
convenients, mai mitjançant claveteado per bulb i si cal en aquesta zona per claveteado de 
llengüeta al costat de bulb central. . 
 
Durant el hormigonado es vigilarà que no quedi àrid gruix o coqueras al costat de les mateixes. 
 
Sempre que sigui possible es procurarà utilitzar trams continus de junta evitant soldadures. 
 

3.20. Col·locació del geotextil. 

 
El geotextil s'estendrà sobre la capa inferior, emprant els mitjans auxiliars que autoritzi el Director 
de les Obres. 
La continuïtat entre les làmines del geotextil s'aconseguirà mitjançant les unions adequades, que 
podran realitzar-se mitjançant solapes (no menors de cinquanta (50 cm) o juntes cosides, 
soldades o engrapades. El tipus d'unió serà l'indicat en el Projecte o, en defecte d'això, pel 
Director de les Obres. 
 
L'espessor de la primera capa o tongada que es col·loqui sobre el geotextil serà d'almenys 
quaranta centímetres (40 cm), i la grandària màxima de l'àrid a emprar en aquesta tongada no 
serà superior a dos-cents mil·límetres (200 mm). 
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El sentit d'avanç de la maquinària de ex-tensió de la capa superior es realitzarà de tal forma que 
no afecti al solape de les capes de geotextil. 
 

3.21. Col·locació machaca. 

 
Els materials del farciment s'estendran en tongadas successives, d'espessor uniforme i 
sensiblement horitzontal.. En general i excepte indicació en contrari del Projecte o del Director de 
les Obres s'usaran tongadas de  quaranta centímetres (40 cm).  
Els treballs es realitzaran de manera que s'eviti a tot moment la contaminació del farciment per 
materials estranys, o per la circulació a través del mateix d'aigua carregada de partícules fines. 

3.22. Col·locació canonades. 

 
Per a la instal·lació i muntatge de la canonada i les peces que componen les xarxes de serveis, 
hauran de seguir-se les instruccions del P.P.T.G. per a obres de proveïment i sanejament d'aigües 
del MOPU, Normes tècniques de EMAYA i OO.MM. En particular es compliran les següents 
condicions, excepte especificació contrària en plànols i pressupost. 
 
En les rases, els tubs es disposaran sobre jaç de graveta 1 de les característiques aprovades pel 
Director i d'acord amb les especificacions assenyalades en les seccionis tipus. 
 
El tub serà disposat sobre el jaç en el terç inferior de la seva circumferència, a fi de deixar un 
suport uniforme en tota la seva longitud, excepte sota la junta d'entroncament. No s'abandonarà 
mai l'obra sense deixar ben tapada la boca dels tubs. 
 
Generalment, no es col·locaran més de 50 m de canonada sense procedir al farciment, tant per 
raons tècniques com per l'impacte negatiu a veïns i comerciants. 
 
Una vegada muntats els tubs i les peces especials, es procedirà a la subjecció i suport dels colzes, 
canvis d'adreça, reduccions, peces de derivació i en general, tots aquells elements que estiguin 
sotmesos a pressions que puguin originar desviacions perjudicials. 
 
Els suports, excepte prescripció taxativa contrària, hauran de ser col·locats en forma tal que les 
juntes de les canonades i  dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
Abans de ser posades en servei, les canalitzacions de la xarxa d'aigua potable hauran de ser 
sotmeses a un rentat i a un tractament de depuració bacteriològica adequat. A aquests efectes la 
xarxa tindrà les claus i desguassos necessaris no només per a l'explotació, sinó per facilitar 
aquestes operacions. 
 
La prova de pressió, a les xarxes d'aigua, es realitzarà a mesura que avanci el muntatge per trams, 
en presència del Director o persona delegada. La prova d'estanqueïtat, a la xarxa d'aigua potable i 
sanejament, es realitzarà una vegada acabada la col·locació de la totalitat dels tubs i escomeses. 
Aquestes proves es realitzaran d'acord amb les especificacions indicades en el capítol 11 del 
vigent Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'Aigua. 
De totes maneres, qualsevol que siguin les pèrdues fixades, si aquestes són sobrepassades, el 
contractista a les seves expenses repassarà totes les juntes i tubs defectuosos; així mateix ve 
obligat a reparar qualsevol pèrdua d'aigua apreciable, encara quan el total sigui inferior a 
l'admissible. 
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3.23. Proves de les canonades instal·lades. 

 
Abans de començar les proves han d'estar col·locats en la seva posició definitiva tots els accessoris de 
les conduccions. La rasa ha d'estar especialment farcida deixant les juntes descobertes. 

3.23.1. En conduccions de pressió, es faran proves de pressió. 

 
Les proves es faran, excepte autorització de la Direcció facultativa, en trams de canonada no 
superiors als cinc-cents (500) metres de longitud, i es provaran tots els trams. 
 
La pressió interior de prova, en rasa, de la conducció serà tal que s'aconsegueixi 1,4 vegades la 
pressió màxima de treball segons es defineix en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
Canonades de Proveïment d'Aigua. 
 
La prova durarà trenta minuts i es considerarà satisfactòria quan durant aquest temps el manòmetre 
no acusi un descens superior a l'arrel quadrada de p/5 sent "p" la pressió de prova en atmosfera. 
 
Quan el descens del manòmetre sigui superior, es corregiran els defectes observats de manera que al 
final s'aconsegueixi que el descens de pressió no sobrepassi el previst. 

3.23.2.  En conduccions de gravetat. 

 
Es passarà la càmera per totes, i si cal es netejaran abans a compte de la contracta. Es faran proves 
d'estanqueïtat d'acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques de Sanejament de poblacions en 
almenys el 10% de la xarxa. 
 
La pressió de prova d'estanqueïtat serà la màxima estàtica que existeixi en el tram de la canonada 
objecto de la prova. La pèrdua es defineix com la quantitat d'aigua que ha de subministrar-se al tram 
de canonada en prova mitjançant un barret fort taxat, de manera que es mantingui la pressió de 
prova d'estanqueïtat després d'haver omplert les canonades d'aigua i haver-se expulsat l'aire. La 
durada de la prova d'estanqueïtat serà de dues hores i la pèrdua durant aquest temps serà inferior al 
valor donat per la fórmula: 
                                             V = 0,350 x L x D 
en la qual: 
 V = pèrdua total en la prova, en litres. 
 L = longitud del trano objecte de la prova, en metres. 
 D = diàmetre interior en metres. 
 
De totes maneres, qualsevol que siguin les pèrdues fixades si aquestes són sobrepassades, el 
Contractista a les seves expenses repararà totes les juntes i tubs defectuosos i ve obligat a reparar 
qualsevol pèrdua d'aigua apreciable. 

3.24. Terraplens, farcits excavació en trinxera, rases. 

 
Aquesta unitat consisteix en l'extensió i compactació, per tongadas, dels materials que les seves 
característiques es defineixen posteriorment, en zones de tals dimensions que permetin de forma 
sistemàtica la utilització de maquinària  pesada amb destinació a crear una plataforma sobre la 
qual s'assenteix el ferm asfático a col·locar.  
La seva execució comprèn les operacions següents: 
• Preparació de la superfície de suport del farcit tipus terraplè. 
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• Extensió d'una tongada. 
• Humectación o dessecació d'una tongada. 
• Compactació d'una tongada. 
Les tres últimes operacions es reiteraran quantes vegades calgui. 
 
En els farcits tipus terraplè distingirem les zones:.  
• Coronació: És la part superior del farcit tipus terraplè, sobre la qual es recolza el ferm, 
amb un espessor mínim de dos tongadas i sempre major de cinquanta centímetres (50 cm). 
• Nucli: És la part del farcit tipus terraplè compresa entre el fonament i la coronació. 
 
 Els materials a emprar en farciments  seran seleccionats en coronació i adequats en nucli. 
es 

3.25. Transport dels materials sobrants. 

 
Els materials sobrants seran transportats als abocadors que assenyali el Director i es deixaran 
completament nets de residus els llocs on van ser dipositats els materials excavats. També es 
considera inclòs en el preu corresponent, el cànon d'abocador. 

3.26. Reposició de paviment. 

 
Comprèn aquesta unitat la reposició de tot tipus de paviments anterior a l'excavació de la rasa. El 
paviment en zones de calçada serà, com a mínim, un ferm compost per  reg de imprimación ECI 
d'1,5 Kg/m2 i una capa de rodadura d'aglomerat asfàltic en calent de 5 cm d'espessor, tipus S-12., 
la resta del carrer es repavimentará amb la mateixa capa d'aglomerat la resta del carrer, havent-
se col·locat abans reg d'adherència. 
 
Es realitzarà prèvia retallada del ferm existent en alineacions paral·leles o perpendiculars, segons 
el cas, a la línia de façana o vorada existent, amb segellat de les juntes. L'ample serà com a mínim 
el que assenyala en el mesurament, no sent d'abonament amples superiors a l'assenyalat que no 
hagi estat aprovat pel Director. Hauran de reparar-se tots els paviments danyats. 

3.27. Arquetes i pous. 

 
Les obres de fàbrica necessàries per a allotjament de vàlvules, ventoses i altres elements, per a 
creus de calçada i canvis d'alineació es construiran de les dimensions definides en els plànols i 
unitats d'obra. Es protegiran amb les tapes adequades de fàcil maneig i de resistència apropiada 
al lloc de la seva fixació. 

3.28. Sub-bases i bases granulars, macadam. 

 
No s'estendran fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual ha d'assentar-se té la 
densitat deguda i la rasant indicada en els plànols. 
 
Els materials seran estesos, prenent les precaucions necessàries per evitar la seva segregació, en 
tongadas d'espessor uniforme no superior a vint centímetres mesurats després de compactar. 
 
Després de la humectación es compactarà fins a aconseguir, com a mínim una densitat 
corresponent al 98 % de la màxima obtinguda en l'assaig próctor modificat.  
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La compactació s'efectuarà longitudinalment començant per les vores exteriors marxant cap al 
centre i solapándose en cada recorregut un ample no inferior a un terç de l'element compactador. 

3.29. Regs de imprimación. 

 
S'empraran sobre la base granular degudament regada amb aigua i assecada totalment la cara 
superior amb una dotació d'1,5 Kg/m2 d'emulsió asfàltica ECI. 

3.30. Regs d'adherència. 

 
S'emprarà entre dues capes d'aglomerat asfàltic, amb la preparació de la superfície existent i 
condicions d'execució indicades en l'art. 531 del PG-3. Serà del tipus EAR-1 amb una dotació d'1 
Kg/m2. 

3.31. Mescla bituminosa en calenta. 

 
Una vegada estudiada la mescla i l'obtenció de la fórmula de treball, es fabricaran els tipus 
projectats, executant-se segons l'especificat en l'art.542 del PG-3. 

3.32. Vorades. 

 
S'executaran sobre solera de formigó estenent sobre aquesta una capa de morter segons 
s'especifica en els documents del projecte. L'execució es portarà a efecte d'acord amb les 
directrius i toleràncies d'acabat que es defineixen en els art.560 i 570 del PG-3/75. 

3.33. Marques vials. 

 
Es defineixen com les consistents en la pintura de línies paraules o símbols per regular el tràfic, 
sent reflexives premezclando microesferitas de vidre en els casos en què a causa de la il·luminació 
es consideri oportú i executades segons s'indiquen en l'art.700 del PG-3/75 i en les normes de 
senyalització del MOPU.  

3.34. Senyals de circulació. 

 
Es defineixen com les consistents en la pintura de línies paraules o símbols per regular el tràfic, 
sent reflexives premezclando microesferitas de vidre en els casos en què a causa de la il·luminació 
es consideri oportú i executades segons s'indiquen en l'art.700 del PG-3/75 i en les normes de 
senyalització del MOPU. 
 

3.35. enyalització de les obres. 

 
El Contractista està obligat a instal·lar els senyals precisos per indicar l'accés a l'obra, la circulació 
a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la marxa d'aquells, tant 
en aquesta zona com en les seves bogues o voltants. 
 
El Contractista complirà les ordres que rebi per escrit de l'Adreça sobre instal·lació de senyals 
complementaris o modificació de les quals hagi instal·lat. 
Les despeses que origini la senyalització, seran de compte del Contractista. 
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3.36. Ocupació dels materials i aparells: 

 
No es procedirà a l'ocupació dels materials i aparells sense que abans siguin examinats i acceptats 
per la Direcció facultativa en els termes que prescriuen els Plecs de condicions, dipositant a 
aquest efecte el contractista les mostres i models necessaris prèviament contraseñados per 
efectuar amb ells les comprovacions, assajos o proves preceptuadas en el Plec de condicions 
vigent en l'obra i els que jutgi necessaris la Direcció facultativa.  
La Direcció facultativa podrà exigir del Constructor i aquest vindrà obligat a aportar a les seves 
expenses les certificacions d'idoneïtat tècnica o de compliment de les condicions de tota índole 
especificades en el projecte dels materials i instal·lacions subministrats. Les despeses que 
ocasionin els assajos, anàlisis, proves, etc. abans indicats, seran de compte del Constructor. La 
Direcció facultativa podrà fixar un termini perquè siguin retirats de l'obra els materials rebutjats. 
El Constructor a la seva costa transportarà i col·locarà agrupant-los ordenadamente i en el lloc de 
l'obra que se li designi a fi de no causar perjudicis a la marxa dels treballs, els materials 
procedents de l'excavació, enderrocaments, etc. que no siguin utilitzables en l'obra i els que jutgi 
necessaris la Direcció facultativa fins a tant siguin retirats de l'obra o portats a abocador. Si no hi 
hagués res preceptuado sobre el particular es retiressin d'ella quan ho ordeni l'Arquitecte director 
d'obra, però acordant prèviament la seva justa taxació, tenint en compte el valor de dites 
materials i les despeses del seu transport. 

3.37. Dels mitjans auxiliars: 

 
Seran per compte i risc del Constructor les bastides, cimbras, màquines i altres mitjans auxiliars 
que per a la deguda marxa i execució dels treballs es necessitin. Tots ells, sempre que no s'hagi 
estipulat el contrari, quedaran en benefici del Constructor, sense que aquest pugui fundar 
reclamació alguna en la insuficiència de dites mitjanes, quan aquests estiguin detallats al 
pressupost i consignats per partides alçades, inclosos en els preus de les unitats d'obra o inclosos 
en les determinacions d'Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut i, si escau, en 
el Pla de seguretat i salut aprovat pel Coordinador. Aquests elements hauran de disposar-se en 
obra d'acord amb les prescripcions contingudes en aquests documents, sent per tant 
responsabilitat del Constructor qualsevol avaria o accident personal per l'incompliment 
d'aquestes prescripcions. 

3.38.  Enllumenat públic. 

3.38.1.  Estesa de xarxa subterrània.   

 

El cable en tot el seu recorregut anirà a l'interior de tubs de plàstic de superfície interna llisa, 
hormigonados en tot el seu recorregut. 
 
El cable se subministrarà en bobines, realitzant-se la càrrega i descàrrega dels camions mitjançant 
una barra adequada que passi per l'orifici central de la bobina, no permetent-se en cap concepte 
retenir la bobina amb cables o cadenes que abracin la bobina i es recolzin sobre la capa exterior 
del cable enrotllat. Així mateix no es podrà caure la bobina al sòl des del camió. 
 
Quan es desplaci la bobina per terra rodant-la haurà de fer-ho en el sentit de rotació del cable, 
amb la finalitat d'evitar que s'afluixi el cable enrotllat en la mateixa, així mateix la bobina no s'ha 
d'emmagatzemar sobre sòl tou. 
 
Per a l'estesa del cable, la bobina estarà sempre elevada subjecta per barra i gats adequats. 
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L'estesa dels cables es farà de forma manual, emprant per a això els fiadors que prèviament 
s'hauran instal·lat en els tubs, tota l'estesa es realitzarà de manera que el cable elèctric no sofreixi 
accions mecàniques en cap tram ni es vegi danyat l'aïllament exterior. Si fos necessari s'empraran 
corrons auxiliars que impedeixin la torsió del cable i el fregament amb el sòl, connectant-se tots 
els cables en les caixes de fusibles situades a l'interior dels bàculs, a excepció d'aquells casos en 
què a criteri de la Direcció facultativa, fossin convenients altres solucions. 
 
Les boques dels tubs, que estaran enrasades amb les parets de les arquetes, una vegada passats 
els cables, es taponarán amb morter de ciment i fibra de vidre disposat de manera que quedi 
adherit al tub, per impedir l'accés dels rosegadors. 

3.38.2.  Conservació de nivells d'il·luminació i funcionament de les instal·lacions existents. 
 

En totes les obres que impliquin substitució, millora o modificació d'instal·lacions existents, és 
condició que la instal·lació d'Enllumenat Públic no sofreixi reducció en el nivell d'il·luminació 
existent, ni interrupció del seu funcionament, per la qual cosa el contractista, i d'acord a les 
indicacions del Director de l'Obra, haurà de realitzar al seu càrrec totes aquelles instal·lacions 
provisionals, noves instal·lacions i quantes obres i treballs siguin necessaris per fi indicat. 

3.38.3.  Conservació de la senyalització existent. 
 

En totes les obres de substitució o millora d'instal·lacions existents, és condició fonamental que 
qualsevol tipus de senyalització que tingui com a punt de suport les instal·lacions d'Enllumenat 
Públic, no sofreixi cap dany, ni sigui retirada sense autorització, havent de subministrar el 
Contractista, amb suficient antelació a la realització dels treballs a la Direcció facultativa, una 
relació de les senyalitzacions afectades per les obres. 

3.38.4. Desmuntatge de les instal·lacions antigues. 
 

El Contractista està obligat a desmuntar al seu càrrec les instal·lacions d'enllumenat antigues que 
són reemplaçades o anul·lades per les noves, tant cables com a braços murals, bàculs, arquetes 
etc., i tot aquell material que se li indiqui, dipositant-les en els Magatzems de l'Excm. Ajuntament 
que se li indiquin, repassant i deixant en el seu estat original façanes, paviments i tots els 
elements i instal·lacions afectades les instal·lacions d'enllumenat, tot això als preus unitaris de 
desmuntatge que consten en el Projecte. 

 

3.38.5.     Autoritzacions. 
 

  L'adjudicatari ve obligat a aportar l'oportuna autorització de la "Consellería d'Indústria i Comerç" 
per a la connexió de la instal·lació objecto del present Projecte, a les xarxes de l'empresa 
subministradora, Gas i Electricitat, S. a., corrent al seu compte totes les despeses i taxes 
pertinents. 
 
Així mateix són a compte del contractista l'obtenció de qualsevol autorització o permís davant els 
particulars o organismes pertinents, que siguin precisos per a l'execució dels treballs. 
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3.38.6.       Numeració de punts de llum. 
 

El Contractista vindrà obligat a numerar els punts de llum de la instal·lació, "in situ" amb la 
numeració, tipus d'inscripció i característiques de la mateixa que se li indiqui per la Direcció 
facultativa. 
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4. MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES. 

4.1. Obres que s'abonessin. 

 
   S'abonarà l'obra que realment s'executi amb subjecció al Projecte o les modificacions del mateix 
que s'aprovin o a les ordres concretes que el Director indiqui, sempre que estiguin ajustades a les 
condicions d'aquest Plec, conformement als quals es farà el mesurament i valoració de les 
diverses unitats d'obra, aplicant-se a aquestes els preus que procedeixin. 
 
Per tant, el nombre d'unitats de cada classe que es consignen al Pressupost no podrà servir de 
fonament per establir reclamacions de cap espècie. 
 
Mensualment el Contractista lliurarà plànols amb localització d'obra realitzada per a les 
corresponents revisions per la D.F. i que aquesta elabori la certificació mensual. 
 
Al final de l'obra en Contractista lliurarà plans planta i perfil de les xarxes executades, així com 
d'ubicació pous, arquetes, escomeses, embornals i altres elements col·locats. 

4.2.   Preus. 

 
Les valoracions de l'obra executada seran fetes aplicant a les unitats mesurades, els preus 
consignats en el quadre de Preus del Pressupost, amb el tant per cent de baixa obtinguda en la 
Subasta  o en el Concurs. 

4.3. Preus contradictoris. 

 
Si, amb motiu d'obres complementàries o de variacions que puguin introduir-se en el Projecte 
(que impliquin la introducció d'un material o treball no previst en el Projecte inicial), fora 
necessària la fixació de nous preus, el Director proposarà al contractista a acceptació del que 
estimi convenient. En aquest supòsit es procedirà, de comú acord, a l'estudi del nou preu, 
l'acceptació  del qual per ambdues parts es farà constar en acta espècial. 

4.4. Excavació en rasa o trinxera. 

 
El volum de l'excavació serà calculat a partir de la secció teòrica definida en Projecte,  formada 
per la profunditat i l'ample de projecte, amb desplomi 1/10 o pel que per escrit hagi ordenat el 
Director, aplicada a la longitud realment executada. Es mesurarà en metres cúbics. 

4.5. Farciments. 

 
El farciment de machaca a banda i banda de l'obra de fàbrica, es mesurarà sobre la secció teòrica 
del Projecte, igual que el farciment seleccionat superior a la mateixa. 
 
Els farciments de graveta en protecció canonades, seran mesurats per les seccionis tipus definides 
en els plànols aplicades a les longituds realment executades. 
 
El farciment de terres seleccionades  o formigó en rases es calcularà per diferència entre 
l'excavació i els farciments d'altres materials. Es mesurarà en metres cúbics.   
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4.6. Canalitzacions. 

 
Es mesuraran els metres lineals realment posats en obra i executats d'acord amb el Projecte o 
amb les instruccions del Director. En aquesta unitat d'obra s'inclou les possibles connexions a la 
xarxa existent, així com les demolicions a efectuar per aconseguir aquesta connexió. 

4.7. Obres de  fàbrica. 

 
Es mesuraran per unitats realment executades d'acord amb el Projecte o instruccions del Director. 

4.8.  Arbrat 
 

Es mesuraran per unitats realment plantades i vives a les 30 dies de la plantació. Altures : 
Distàncies mesurades des del nivell del terreny. Altura a la creu : altura fins a la primera 
ramificació. Perímetre : longitud perimetral del tronc mesurada a una altura d'1 m. 
 
En el preu de la unitat, s'entén inclòs el manteniment durant el període de garantia i la reposició 
de marras. El manteniment inclou poda i regs que precisi l'espècie. ( Tret que el preu de la unitat 
d'obra es descompongui d'una altra manera). 
 
Si transcorregut el període de garantia el percentatge d'unitats vives, és del 90% o més, el 
contractista haurà de restituir les mortes per altres vives que siguin acceptades pel Director, 
quedant a partir d'aquest moment eximit del seu manteniment i garantia, en cas que el 
percentatge d'unitats mortes sigui superior al 10%, el Contractista haurà de reposar-les i es farà 
càrrec del seu manteniment durant un nou període de garantia d'1 any. 

4.9. Mitjans auxiliars. 

 
S'entendrà que tots els mitjans auxiliars estan englobats en els preus de les unitats d'obra 
corresponents, així com el consum d'energia elèctrica, etc. 

4.10. Indemnitzacions per danys. 

 
El contractista haurà d'adoptar a cada moment totes les mesures necessàries per a la deguda 
seguretat de les obres, sol·licitant l'aprovació del Director, en el cas de no estar previstes en el 
Projecte.  En conseqüència, quan per motiu de l'execució dels treballs o durant el termini de 
garantia, malgrat les precaucions adoptades en la construcció s'originessin avaries o perjudicis en 
instal·lacions, construccions, o edificis, propietat de particulars, d'enllumenat, de 
subministrament d'aigua, Ajuntament, edificis públics o privats, etc. el contractista abonarà 
l'import dels mateixos. 
 
 

4.11. Treballs defectuosos: 

 
El Constructor haurà d'emprar materials que compleixin les condicions exigides en les condicions 
generals d'índole tècnic del Plec de condicions de l'edificació i realitzarà tots i cadascun dels 
treballs contractats d'acord també amb l'especificat en aquest document. Per això, i fins a tant 
que tingui lloc la recepció definitiva de l'obra, el Constructor és l'únic responsable de l'execució 
dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir per la seva 
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mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats, sense que 
puguin servir-li d'excusa, ni li atorgui dret algun la circumstància que la Direcció facultativa no li 
hagi advertit sobre el particular, ni tampoc el fet que hagin estat valorats en les certificacions 
d'obra, que s'entén que s'estenen i abonen a bon compte. Com a conseqüència de l'anteriorment 
expressat quan la Direcció facultativa adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els 
materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuadas, ja sigui en el 
curs de l'execució dels treballs o finalitzats aquests, podrà disposar la Direcció facultativa que les 
parts defectuoses siguin demolides i reconstruïdes d'acord al contractat, i tot això a costa del 
Constructor. 

4.12. Vicis ocults. 

 
Si el Director d'obra tingués fundades raons per creure en l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà executar en qualsevol temps, abans de la recepció 
definitiva, les demolicions que crea necessàries per reconèixer els treballs que suposi 
defectuosos. Les despeses de demolició i reconstrucció que s'originin seran de compte del 
Constructor sempre que els vicis existeixin realment i en cas contrari seran a càrrec del Promotor. 

4.13. Manera d'abonar les obres defectuoses però admissibles. 

 
Si alguna obra no es trobés executada conformement a les condicions del contracte i anés no 
obstant això admissible segons el parer de la Direcció facultativa, amb coneixement i 
consentiment del Promotor, podrà ser rebuda si escau; però el contractista estarà obligat a 
conformar-se amb la rebaixa que la D.F. i el Promotor decideixin, excepte en cas en què el 
contractista prefereixi demolir-la a la seva costa i refer-la conformement a les condicions del 
contracte. 
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5. DISPOSICIONS GENERALS. 

5.1. Documentació que defineix les obres i ordre de prelació. 

 
Les obres queden definides amb l'exposat en el present Documento nº 3, Plec de condicions, i els 
altres documents que s'acompanyen,  Pressupost, Plànols i Memòria.  En cas de contradicció 
entre Plec de condicions, Plànols i Pressupost, prevaldrà el que permeti la més correcta execució 
de l'obra i el millor funcionament de la instal·lació, amb l'aprovació de la D.F. 
Abans de donar començament a les obres,  la Contracta consignarà per escrit que la 
documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra 
contractada o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. Si al moment d'iniciar les 
obres,  no ha realitzat tal consignació, ni ha sol·licitat aclariment, s'entendrà que les mateixes no 
són necessàries. El Contractista tindrà responsabilitat en les conseqüències de qualsevol error que 
pogués haver-se esmenat mitjançant una adequada revisió. 

5.2. Llibres d'ordenis i assistències 

 
El Constructor tindrà sempre en l'oficina de l'obra i a la disposició de la Direcció facultativa el 
Llibre d'ordres i assistències al fet que fa referència el Decret d'11 de març d'1.971 i a l'Ordre de 9 
de juny d'1.971 amb la finalitat de donar compliment al que es disposa en els citats preceptes. 
Aquest Llibre d'ordres i assistències serà proveït pel Director d'obra a l'inici de les obres 
convenientment diligenciat, aquest llibre, s'obrirà en la data de comprovació del replanteig i es 
tancarà en la de recepció definitiva. 
Durant aquest lapse de temps estarà a la disposició de l'Adreça, que, quan escaigui, anotarà en ell 
les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva 
signatura. 
El Contractista estarà també obligat a transcriure en aquest llibre, per si o per mitjà del seu 
Delegat quantes ordres o instruccions rebi per escrit de l'Adreça, i o signar, als efectes 
procedents, l'oportú justificant de recepció, sense perjudici de la necessitat d'una posterior 
autorització de tals transcripcions per l'Adreça, amb la seva signatura, en el llibre indicat. 
Efectuada la recepció definitiva, el "Llibre d'Ordenis" passarà a poder de la Direcció facultativa, si 
bé podrà ser consultat a tot moment pel Contractista. 
Així mateix, el Contractista està obligat a donar a l'Adreça les facilitats necessàries per a la 
recollida de les dades de tota classe que siguin necessaris perquè l'Administració pugui portar 
correctament un "Llibre d'incidències de les obres", quan així ho decidís aquella. 

5.3. Llibre d'incidències. 

 
El Constructor tindrà, sempre que sigui preceptiu, en l'oficina de l'obra i a la disposició del 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o de la Direcció facultativa, 
el Llibre d'incidències al fet que fa referència l'article 13 del Reial decret 1627/1997, de 24 
d'octubre. A aquest Llibre tindrà accés la Direcció facultativa de l'obra, els contractistes, 
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats 
en matèria de prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els representants dels 
treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de 
les Administracions públiques competents. Efectuada una anotació en el Llibre d'incidències, el 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o la Direcció facultativa, si 
aquell no fos necessari, remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini 
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de vint-i-quatre hores i notificaran les anotacions al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d'aquest. 

5.4. Cartells d'obra. 

El Contractista estarà obligat a col·locar al seu compte en les obres les inscripcions que acreditin la 
seva execució, i en particular els exigits per l'organisme contractant, disposant per a això dels 
corresponents cartells enunciatius, d'acord a les instruccions que se li indiquin per l'organisme  
contractant, i la D.F. 
El Contractista no podrà posar ni en l'obra ni en els terrenys ocupats per a l'execució de la 
mateixa, inscripció alguna que tingui caràcter de publicitat comercial. 

5.5. Ordre d'execució dels treballs. 

 
El contractista estarà obligat a presentar un programa de treballs. Aquest pla, una vegada aprovat 
per l'Administració, serà d'obligat compliment. 
Així mateix, el contractista contreu l'obligació d'executar les obres en aquells trossos assenyalats 
que designi l'I.D., encara quan això suposi alteració del programa de treballs. 
El contractista podrà donar a preu fet o subcontracte qualsevol part, però amb la prèvia 
autorització de la D.F. L'obra que el contractista pugues destajar no podrà excedir del vint-i-cinc 
per cent (25%) de l'import del Contracte, excepte autorització expressa de la D. F. La D.F. està 
facultada per decidir l'exclusió d'un destajista, per no reunir les condicions precises per al 
desenvolupament de l'activitat concreta segons el parer de la D.F. Comunicat aquesta decisió  al 
Contractista,  aquest haurà de prendre les mesures precises i immediates per a la rescissió del 
destajo. 

5.6. De l'execució i inspecció de les obres. 

 
Queda ben entès i d'una manera general que les obres s'executaran d'acord amb les normes de la 
bona construcció lliurement apreciades pel Director, el qual podrà ordenar es practiquin les 
exploracions que consideri pertinents quan sospiti l'existència de vicis ocults de construcció o 
materials de qualitat deficient, sent de compte del contractista totes les despeses que això origini, 
sense dret a indemnització. 
A qualsevol moment en què s'observin treballs efectuats que no estiguin d'acord amb l'establert 
en el Projecte i instruccions complementàries o l'existència de materials emmagatzemats de 
qualitat defectuosa segons les prescripcions d'aquests documents, encara que amb anterioritat 
haguessin estat reconeguts sense observar tals deficiències i fins i tot abonats en certificacions 
parcials, el Director notificarà al contractista la necessitat de demolir i reconstruir aquests treballs 
defectuosos o retirar dels magatzems els materials rebutjats, tot la qual cosa es durà a terme pel 
contractista sense dret a indemnització alguna per aquest concepte i en el termini que li fixi el 
Director. 

5.7. Despeses vàries. 

 
Totes les despeses de materials i de personal auxiliar que comportin el replanteig, mesurament i 
liquidació de les obres, seran de compte del contractista. 
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5.8. Assajos 

 
Serà a càrrec del Contractista, la realització dels assajos fixats per l'Adreça de les Obres, fins a un 
import total del 1% del valor de les obres, entenent-se exclosos d'aquest import el cost dels 
assajos que haguessin de repetir-se al no ser favorables els assajos realitzats, i els que les partides 
pressupostàries tenen expressament inclosos en la mateixa. 
El Pla d'assajos s'ajustarà  a la  normativa aplicable, i als punts 2.25 i 3.23 del present Plec de 
condicions. 
 

5.9. Modificacions al projecte. 

 
El Director podrà variar les dimensions indicades en els plànols així com les disposicions de detalls 
i encara alguns materials o sistemes constructius, sempre que amb això resulti millorat el Projecte 
i no sigui modificat en el substancial. 

5.10. Obligacions generals i drets del Contractista. 

 

  El Constructor és l'agent que assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís  
  d'executar amb mitjans humans i materials, propis i aliens, les obres o part de les mateixes, amb  
  subjecció al projecte i al contracte. Les seves obligacions, d'acord amb l'article 11 de la Llei  
  38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació, són les següents: 

 
• Executar l'obra amb subjecció al projecte, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d'obra i del Director de l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la 
qualitat exigida en el projecte. 
• Tenir la titulació o capacitació professional que habilita per al compliment de les 
condicions exigibles per actuar com a Constructor. 
• Designar al Cap d'obra que assumirà la representació tècnica del Constructor en 
la mateixa i que per la seva titulació o experiència, haurà de tenir la capacitació adequada 
d'acord amb les característiques i la complexitat de l'obra. 
• Assignar a l'obra els mitjans humans i materials que per la seva importància 
requereixi. 
• Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 
l'obra dins dels límits establerts en el contracte. 
• Signar l'acta de replanteig, l'acta de recepció de l'obra i altres documents 
complementaris. 
• Facilitar al director d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la 
documentació de l'obra executada. 
• Subscriure les garanties previstes en l'article19 de la Llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d'ordenació de l'edificació. 

5.10.1. Document d'Estudi i anàlisi del projecte d'execució: 

 
El Constructor abans de l'inici de l'obra sol·licitarà del Promotor l'aportació del document d'Estudi 
i anàlisi del projecte d'execució redactat per Tècnic competent des de l'òptica de les seves 
funcions professionals en l'execució de l'obra. 
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5.10.2. Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat i salut en les obres:  

 
El Constructor abans de l'inici de l'obra sol·licitarà del Promotor, d'acord amb el Reial decret 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les obres en construcció, l'Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut en les 
obres, segons es donin els supòsits especificats en l'article 41. Aquest document haurà d'haver 
estat redactat per Tècnic competent i el Constructor està obligat a conèixer i donar compliment a 
les previsions contingudes en aquest document. 

5.10.3. Oficina en l'obra: 

 
El Constructor habilitarà en l'obra, sense perjudici del ja assenyalat en el punt 3.10,  una oficina en 
la qual existirà taula o tauler adequat on puguin estendre's i consultar-se els plànols. El 
Constructor haurà de tenir sempre en aquesta oficina una còpia de tots els documents necessaris 
per a la realització de les obres: 

 
• Projecte  d'execució facilitat pel Promotor. 
• Llibre d'ordres i assistències, facilitat pel director d'obra. 
• Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i  salut en les obres, 
segons es donin els supòsits especificats en  l'article 41 del Reial decret 1627/1997, de 24 
d'octubre, redactat per Tècnic competent i facilitat pel Promotor. 
• Pla de seguretat i salut a disposició permanent de la Direcció facultativa (article 
7.5 del Reial decret 1627/1997). 
• Llibre d'incidències, si escau i en compliment de l'article 13 del Reial decret 
1627/1997. Així mateix tindrà còpia d'aquells documents exigibles per les disposicions 
vigents durant la realització de l'obra. Haurà de també tenir exposat en l'obra de forma 
visible l'avís previ que, d'acord amb l'article 18 del Reial decret 1627/1997, ha d'haver 
efectuat el Promotor a l'autoritat laboral competent abans del començament dels treballs. 

5.10.4. Presència del Constructor en l'obra: 

 
El Constructor 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 de l'obra i al 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, en les visites que facin a 
l'obra, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que considerin 
necessaris, subministrant-los les dades precises per a la comprovació de mesuraments, 
liquidacions i compliment de les mesures legals de seguretat i salut. 

5.10.5. Representació tècnica del Constructor: 

 
Tindrà obligació el Constructor de posar al capdavant del seu personal i, pel seu compte, un 
representant tècnic legalment autoritzat les funcions del qual seran, d'acord a l'article 11 de la Llei 
38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació, les d'assumir les funcions de Cap d'obra 
pel que haurà de tenir la capacitació adequada d'acord amb les característiques i complexitat de 
l'obra. Realitzarà la vigilància necessària perquè l'obra s'executi amb subjecció al projecte, a la 
llicència, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d'obra i del Director de l'execució 
de l'obra amb la finalitat d'aconseguir la qualitat prevista en el projecte. En aquest sentit haurà de 
vigilar els treballs i col·locació d'encofrats, bastides, cimbras i altres mitjans auxiliars, complir les 
instruccions de la Direcció facultativa, verificar els replantejos, els dibuixos de montea i altres 
operacions tècniques, quan, sigui com anàs la importància de l'obra, el Constructor no anés 
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pràctic en les arts de la construcció i sempre que, per qualsevol causa, la Direcció facultativa ho 
estimés oportú. Així mateix els materials fabricats en taller del material que sigui, hauran de 
portar garantia de fabricació i de la destinació que se'ls determina, satisfent en tot l'especificat en 
les disposicions vigents al moment de la seva utilització en obra, sent el Constructor responsable 
dels accidents que ocorrin per incompliment d'aquesta disposició, o per no prendre les degudes 
precaucions. 
 
En compliment del deure prevenció de riscos laborals, el Constructor designarà a un o a diversos 
treballadors per ocupar-se d'aquesta activitat (servei de prevenció) o concertarà aquest servei 
amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa (article 30 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
de prevenció de riscos laborals). En empreses de construcció de menys de 6 treballadors podrà 
assumir les funcions de prevenció el propi Constructor. 
 

5.11. Obligacions especifiques i responsabilitats del Constructor i Subcontractistes 

5.11.1.  Obligacions específiques del Constructor i subcontractistes en matèria de 
seguretat i salut en les obres:    

 

De conformitat amb l'article 11.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, el Constructor i els 
subcontractistes estaran obligats a: 

 
• Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei 31/1995, de 8 

de novembre, de prevenció de riscos laborals i en particular en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'article 10 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre. 

• Complir i fer complir al seu personal l'establert en el Pla de seguretat i salut al que es refereix 
l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre. 

• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si escau, 
les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de 
prevenció de riscos laborals, així com complir les disposicions mínimes establertes en l'annex 
IV del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, durant l'execució de l'obra. 

• Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que hagin d'adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra. 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la Direcció facultativa. 

5.11.2. Responsabilitats del Constructor i dels subcontractistes: 

 
De conformitat amb l'article 11.2 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, el Constructor i els 
subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en 
el Pla de seguretat i salut quant a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si 
escau, als treballadors autònoms per ells contractats.  A més, el Constructor i els subcontractistes 
respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures 
previstes en el Pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals. 

5.11.3. Responsabilitats específiques del Constructor: 

 

De conformitat amb l'article17.6 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació, 
el Constructor respondrà directament dels danys materials causats en l'obra per vicis o defectes 
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derivats de la impericia, falta de capacitat professional o tècnica, negligència o incompliment de 
les obligacions atribuïdes al Cap d'obra i altres persones físiques o jurídiques que d'ell depenguin. 
Quan el Constructor subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques l'execució de 
determinades parts o instal·lacions de l'obra, serà directament responsable dels danys materials 
per vicis o defectes de la seva execució. Així mateix el Constructor respondrà directament dels 
danys materials causats a l'edifici per les deficiències dels productes de construcció adquirits o 
acceptats per ell. 
   

5.12. Del Tècnic de grau mitjà competent director de l'execució de l'obra. 

 
 

El Tècnic de grau mitjà competent director de l'execució de l'obra. és l'agent que, formant part de 
la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'execució material de l'obra i de 
controlar qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat de l'edificat. Són obligacions del 
mateix, les següents: 
 

• Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitante i complir les 
condicions exigibles per a l'exercici de la professió. En cas de persones jurídiques, designar 
al tècnic director de l'execució de l'obra que tingui la titulació professional habilitante. 

• Verificar la recepció en obra dels productes de construcció, ordenant la realització 
d'assajos i proves precises. 

• Dirigir l'execució material de l'obra, comprovant els replantejos, els materials, la correcta 
execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, d'acord amb el 
projecte i amb les instruccions de l'Arquitecte director d'obra.  

• Consignar en el Llibre d'ordres i assistències les instruccions precises. 

•  

• Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així 
com elaborar i subscriure les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra 
executades. 

• Col·laborar amb els restants agents en l'elaboració de la documentació de l'obra 
executada, aportant els resultats del control realitzat. 

  
El Tècnic de grau mitjà competent director de l'execució de l'obra serà nomenat pel Promotor 
amb la conformitat del Tècnic Superior director d'obra i haurà de conèixer tots els documents del 
projecte. El Tècnic de grau mitjà competent director de l'execució de l'obra ve obligat a visitar 
l'obra totes les vegades necessàries per assegurar l'eficàcia de la seva vigilància i inspecció, 
realitzant en ella totes les funcions inherents al seu càrrec i informant al Tècnic Superior director 
d'obra de qualsevol anomalia que observés en l'obra i de qualsevol detall que aquell hagi de 
conèixer, adonant-li, almenys setmanalment, de l'estat de l'obra. L'Arquitecte i I.C.C.P directors 
d'obra podrà al seu judici variar la freqüència d'aquestes notificacions donant ordre en aquest 
sentit al Tècnic de grau mitjà competent director de l'execució de l'obra 
El Tècnic de grau mitjà competent director de l'execució de l'obra vetllarà de manera especial 
perquè tot el que s'utilitzi en l'obra reuneixi les condicions mínimes que figuren en els Plecs 
referenciats en el punt 2.1. del present Plec de condicions Particular així com altres documents 
del Projecte.  
El Tècnic de grau mitjà competent director de l'execució de l'obra ve obligat a complir amb totes 
aquelles determinacions de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i 
del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, especialment aquelles derivades de l'article 9 i 12 
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quan desenvolupi les funcions de Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 
l'obra. 
 
El Tècnic de grau mitjà competent director de l'execució de l'obra complirà aquelles obligacions 
de control de la qualitat de l'edificació que es deriven de les lleis i decrets referenciats en el punt 
2.1., documentant els resultats obtinguts i transcrivint obligatòriament al Llibre d'ordres i 
assistències de l'obra les conclusions i decisions que es derivin de la seva anàlisi. 

5.13. Del Director de l'Obra. 

 
  
El director d'obra és l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mitjà-ambientals, de 
conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'obra i altres autoritzacions preceptives i 
les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. Són 
obligacions del director d'obra les següents: 
 
• Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitante i complir les condicions 
exigibles per a l'exercici de la professió. En cas de persones jurídiques, designar al tècnic director 
d'obra que tingui la titulació professional habilitante. 
• Verificar el replanteig i l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectada a les 
característiques geotécnicas del terreny. 
• Resoldre les contingències que es produeixin en l'obra i consignar en el Llibre d'ordres i 
assistències les instruccions precises per a la correcta interpretació del projecte. 
• Elaborar, a requeriment del Promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del 
projecte que vengen exigides per la marxa de l'obra sempre que les mateixes s'adaptin a les 
disposicions normatives contemplades i observades en la redacció del projecte. 
• Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com 
conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra executades, amb els 
visats que si escau anessin preceptius. 
• Elaborar i subscriure la documentació de l'obra executada per lliurar-la al Promotor, amb els 
visats que si escau anessin preceptius. 
• Les relacionades a l'apartat 2.a de l'article 13 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 
d'ordenació de l'edificació, en aquells casos en els quals el director d'obra i el director de 
l'execució de l'obra sigui el mateix professional. 
 
A més de totes les facultats particulars que corresponen l'Arquitecte director d'obra, expressades 
anteriorment, podrà també, amb causa justificada, recusar al Constructor si considera que 
adoptar aquesta resolució és útil i necessari per a la deguda marxa de l'obra. 

5.14. Treballs no estipulats expressament en el plec de condicions.: 

 
És obligació del Constructor l'executar quan sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de 
les obres, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi la Direcció 
facultativa i dins dels límits de possibilitats per a cada tipus d'execució. 

5.15.  Treballs Interpretacions, aclariments i modificacions dels doc. del projecte: 

 
La interpretació del projecte correspon al Director d'obra. Quantes dubtes tingui el Constructor en 
la interpretació dels plànols i altres documents del projecte haurà d'aclarir-les abans de 
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l'adjudicació i/o realització de les obres, en la intel·ligència que les presentades posteriorment 
seran resoltes per l'Arquitecte director d'obra, sent responsabilitat del Constructor no haver pres 
aquesta precaució. 

5.16. Reclamacions contra les ordres del director de l'obra: 

 
 
Les reclamacions que el Constructor vulgui fer contra les ordres del Director d'obra només podrà 
presentar-les, a través del mateix, davant el Promotor si són d'ordre econòmic. Contra 
disposicions d'ordre tècnic o facultatiu del Director d'obra no s'admetrà reclamació alguna, 
podent el Constructor salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició 
raonada dirigida al Director d'obra, el quin podrà limitar la seva contestació al justificant de 
recepció, que en tot cas serà obligatori en aquestes circumstàncies.  
  

5.17. Recusaciones:  

 
 
La Direcció facultativa de l'obra podrà recusar a un o diversos productors de l'empresa o 
subcontractistes de la mateixa per considerar-li incapaces, obligant-se el Constructor a 
reemplaçar a aquests productors o subcontractistes per uns altres de provada capacitat. 
El Constructor no podrà recusar a cap persona de la Direcció facultativa, ni sol·licitar del Promotor 
que es designin altres facultatius per als reconeixements i mesuraments. Quan sigui perjudicat 
amb els resultats d'aquests procedirà d'acord amb l'estipulat a l'apartat precedent, però sense 
que per aquesta causa pugui interrompre's ni pertorbar-se la marxa dels treballs. 
 

5.18. Emmagatzematge i apilament de materials. 

 
 
El contractista haurà d'instal·lar en l'obra i pel seu compte els magatzems precisos per assegurar 
la conservació dels materials, evitant la seva destrucció o deterioració, emplenant sobre el mateix 
el que la D.F. li assenyali. 
 

5.19. Treballs en aigua i esgotament. 

 
 
El contractista no podrà al·legar cap perjudici ni augment de cap classe per execució d'obres i 
excavacions en terreny mullat, o baix nivell freàtic, doncs ja s'ha tingut en compte aquesta 
circumstància en fer la composició del preu. 
Tots els esgotaments que hagin d'executar-se durant el període d'execució i termini de garantia, 
bé siguin realitzats manualment o bé per mitjans mecànics, seran de compte del contractista. 
 

5.20. Reposició de serveis i demas obres accessòries. 

 
 
El contractista estarà obligat a executar tota la reposició de serveis i altres obres accessòries com 
a connexions d'escomeses, absorbederos, etc., sent-li únicament d'abonament i als preus que 
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para aquestes unitats figuren en el Quadre de preus nº1, les que, segons el parer del Director 
siguin conseqüència obligada de l'execució de les obres del projecte contractat.  
Totes les restants operacions de trencament, avaries o reparacions dels diversos serveis públics o 
particulars, les tindrà així mateix que realitzar el contractista, però pel seu compte exclusiu, sense 
dret a abonament de quantitat alguna. 
 

5.21. Segur de responsabilitat civil. 

 
 
El contractista abans d'iniciar l'execució de les obres, haurà de contractar al seu càrrec un segur 
contra tot dany, pèrdua o lesió que pugui produir-se a qualsevol béns o a qualsevol persona a 
causa de l'execució de les obres o en el compliment. 
 

5.22. Plànol asbuilt de l'obra realitzada. 

 
 

La Contracta ha d'anar lliurant a mesura que s'avancin les obres plànol asbuilt de les obres 
realitzades, tant en planta com en perfil de la realitat de l'obra executada. amb indicació 
profunditats en cas de serveis, en fitxer autocad, considerant-se aquests treballs inclosos en els 
costos indirectes de l'obra.  Al final de l'obra es lliurarà plànols complets georeferenciados en 
fitxer digitals de tots els elements en què s'ha actuat. Aquests plànols es lliuraran en format paper 
i digital, i estaran signats per la Contracta i hauran de rebre el vistiplau de la Direcció facultativa. 
 

5.23. Termini d'execució. 

 
 
El termini d'execució es fixa en en un (1) mes des de l'endemà a la signatura de l'acta de 
replanteig. 
 

5.24. Petició per a l'expedició de certificat de terminació d'obres. 

 
 
Trenta dies com a mínim abans d'acabar-se les obres el Constructor comunicarà al Promotor, i a la 
Direcció facultativa la proximitat de la seva terminació, perquè aquest últim assenyali la data per a 
l'expedició del certificat de terminació d'obres als efectes pertinents i ho notifiqui per escrit al 
Promotor perquè conjuntament amb el Constructor, en presència de la Direcció facultativa, 
subscriguin l'acta de recepció de l'obra segons el previst en Llei. 
 

5.25. Mesurament definitiu dels treballs: 

 
 

Prèviament a la data de terminació de l'obra, acreditada en el certificat final d'obra, es procedirà 
immediatament pel Tècnic de grau mitjà director de l'execució de l'obra Arquitecte Tècnic al seu 
mesurament general i definitiva amb precisa assistència del Constructor o del Cap d'obra que ha 
assumit, la representació tècnica del mateix. Serviran de base per al mesurament les dades del 
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replanteig general, les dades dels replantejos parcials que hagués exigit el curs dels treballs, els de 
xarxes i altres parts ocultes de les obres preses durant l'execució dels treballs i autoritzats amb la 
signatura del Constructor el conforme del Tècnic de grau mitjà director de l'execució de l'obra i el 
V1B1 de l'Arquitecte i I.C.C.P directors  d'obra, el mesurament que es dugui a terme de les parts 
descobertes de les obres de fàbrica i accessoris en general les que convinguin al procediment 
consignat en els mesuraments de la contracta per decidir el nombre d'unitats d'obra de cada 
classe executada, d'acord amb el present Pliego i altre en ell referenciats. 
 

5.26. Recepció de l'obra. 

 
La recepció de l'obra és l'acte pel qual el Constructor, una vegada conclosa aquesta, fa lliurament 
de la mateixa al Promotor i és acceptada per aquest. Podrà realitzar-se amb o sense reserves i 
haurà d'abastar la totalitat de l'obra o fases completes i acabades de la mateixa, quan així s'acordi 
per les parts. Haurà de consignar-se en un acta, estesa per cuadriplicado i signada pel Constructor 
de l'obra i el Promotor, així com, si escau, a l'efecte del seu coneixement, sense que això impliqui 
conformitat amb l'expressat en la mateixa, amb la signatura de l'Arquitecte i I.C.C.P directors 
d'obra i dels Tècnics de Grau Mitjà de l'execució de l'obra. A aquesta acta, en compliment de 
l'article 6.2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació, s'adjuntarà el 
certificat final d'obra subscrit pel director d'obra i el Tècnic de grau mitjà de l'execució de l'obra i 
en ella, el Constructor i el Promotor, faran constar: 
 
• Les parts que intervenen. 
• La data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la fase completa i acabada de la 
       mateixa.  
• El cost final de l'execució material de l'obra. 
• La declaració de la recepció de l'obra amb o sense reserves, especificant, si escau, aquestes de  
       manera objectiva, i el termini en què hauran de quedar esmenats els defectes observats.  
• Les garanties que, si escau, s'exigeixin al Constructor per assegurar les seves responsabilitats. 
 
La recepció de l'obra, excepte pacte exprés en contrari, tindrà lloc dins dels trenta dies següents a 
la data de la seva terminació, acreditada en el certificat final d'obra, termini que s'explicarà a 
partir de la notificació efectuada per escrit al Promotor. Transcorregut aquest termini sense que 
el Promotor hagi manifestat reserves o rebuig motivat per escrit la recepció s'entendrà tàcitament 
produïda. 
 
Si el Promotor rebutgés la recepció de l'obra, ja sigui per no trobar-se aquesta acabada o per no 
adequar-se a les condicions contractuals, les causes hauran de motivar-se i quedar recollides per 
escrit en l'acta que, en aquest cas, es considerarà com a acta provisional d'obra. Aquesta acta 
provisional d'obra s'estendrà per cuadriplicado i haurà d'estar signada pel Constructor de l'obra i 
el Promotor, així com, a l'efecte del seu coneixement, sense que això impliqui conformitat amb les 
causes indicades en la mateixa, amb la signatura de la Direcció facultativa de l'obra. En ella haurà 
de fixar-se un nou termini per efectuar la recepció definitiva de l'obra. Transcorregut el mateix i 
una vegada esmenades pel Constructor les causes del rebuig, es farà constar en un acta aparti, 
subscrita pels signants de la recepció provisional, donant l'obra per definitivament recepcionada. 
Aquesta recepció també s'entendrà tàcitament produïda, excepte pacte exprés, si el Promotor, 
transcorreguts trenta dies de la fi del termini indicat en l'acta de recepció provisional. 
 
El contractista es compromet a lliurar les autoritzacions de posada en servei que han d'expedir els 
organismes o empreses concessionàries de serveis, referides a les seves instal·lacions. 
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5.27. Conservació de les obres rebudes provisionalment. 

 
Les despeses de conservació durant el termini existent entre el fixat en el certificat final d'obra i el 
moment de subscriure l'acta de recepció o el comprès entre la recepció provisional i la definitiva 
seran a càrrec del Constructor. Si l'obra anés ocupada o utilitzada abans de la recepció definitiva, 
la guarderia, neteja i les reparacions causades per l'ús seran a càrrec del Promotor i les 
reparacions per vicis d'obra o defectes en les instal·lacions a càrrec del Constructor. En cas de 
dubte serà jutge inapel·lable el director d'obra, sense que contra la seva resolució quedi ulterior 
recurs. 
 

5.28. Inici dels terminis de responsabilitat i  de garantia. 

 
El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia establerts en Llei s'inicien, a partir de la data 
en què se subscrigui l'acta de recepció, o quan s'entengui aquesta tàcitament produïda. 
                                      
 
     Palma, abril de 2.017. 

 

 

 

Antoni Ramis Arrom 

Enginyer de Camins, Canals i Ports. 
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01.‐ Mesuraments 

 

 



1.1 M². reposició de paviments de cales i escomeses, inclou:
1.- retallar el paviment per obtenir figura regular.
2.- Rebaixar el formigó, i paviments adjunts fins tall regular.
3.- Retirar els residus, revaloritzats duent-los a un abocador autoritzat 
4.- Les tapes de pous de registre afectades ja han estat anivellades amb la rasant del carrer per
la SAM.
5.- Regar amb una emulsió d’adherència.
6.- Col·locar manualment  l’asfalt gruix mínim 4 cm. mescla bituminosa en calent AC16 surf
B60/70 S àrid calcari (antic S-12), fins i tot lligant, fabricada, transportada, estesa i compactada,
emplenant P.G.C.3.
7.- Compactar amb una màquina tipus granota.
8.- Segellar la junta amb quitrà

m² puntual Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
veure mesuraments
auxiliars

13 13,0001 SA MOLADORA
1 1,0002 FARTÀRITX

33 33,0003 CENTRE
15 15,0004 SA VILANOVA
10 10,0005 SANTA CATALINA

6 ES BARRACAR
12 12,0007 ES CREUERS
14 14,0008 ES TREN
13 13,0009 SA TORRE

232 232,00010 CARRER D'ARTÀ
222 222,00011 CARRER DE SES

PARRES
154 154,00012 CANYAR
98 98,00013 ES PARC

817,000 817,000

Total m².  ......: 817,000

1.2 M². reposició de paviments a interseccións afectades per notables excavacions (>40 m²), inclou:
1.- retallar el paviment per obtenir figura regular.
2.- Rebaixar el formigó, i paviments adjunts fins tall regular.
3.- Retirar els residus, revaloritzats duent-los a un abocador autoritzat 
4.- Les tapes de pous de registre afectades ja han estat anivellades amb la rasant del carrer per
la SAM.
5.- Regar amb una emulsió d’adherència.
6.- Col·locar manualment o estenedora  l’asfalt gruix mínim 4 cm. mescla bituminosa en calent
AC16 surf B60/70 S àrid calcari (antic S-12), fins i tot lligant, fabricada, transportada, estesa i
compactada, emplenant P.G.C.3.
7.- Compactar amb una màquina tipus granota o piconadora.
8.- Segellar la junta amb quitrà

Uds. m² Ancho Alto Parcial Subtotal
11 CARRER DE SES
PARRES

100,00 100,000amb Rafel Ferrer
150,00 150,000Trafalgar
100,00 100,000vora Numància
100,00 100,000vora Trafalgar 

12 CANYAR
150,00 150,000Int es Canyar
150,00 150,000Int c. Seb. Perelló
150,00 150,000Int Solimà
75,00 75,000Balèria 7

150,00 150,000Balèria amb H Truy.
300,00 300,000inter. son Peretó
75,00 75,000nº4

Son Peretó
50,00 50,000nº 29

13 ES PARC
200,00 200,000Mn Joan Mascaró

1.750,000 1.750,000

Total m².  ......: 1.750,000

1.3 Ut. Partida alçada a determinar per a les reposicions que han anant sorgint durante la tramitació
del projecte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

Presupuesto parcial nº 1 Reposició de Paviments.

Nº Ud Descripción Medición
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1,000 1,000

Total ut.  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 1 Reposició de Paviments.

Nº Ud Descripción Medición
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02.1.‐ Quadre de preus nº 1. 

 



Cuadro de precios nº 1

1 Reposició de Paviments.

1.1 m². reposició de paviments de cales i escomeses,
inclou:
1.- retallar el paviment per obtenir figura regular.
2.- Rebaixar el formigó, i paviments adjunts fins tall
regular.
3.- Retirar els residus, revaloritzats duent-los a un
abocador autoritzat 
4.- Les tapes de pous de registre afectades ja han
estat anivellades amb la rasant del carrer per la
SAM.
5.- Regar amb una emulsió d’adherència.
6.- Col·locar manualment  l’asfalt gruix mínim 4 cm.
mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S
àrid calcari (antic S-12), fins i tot lligant, fabricada,
transportada, estesa i compactada, emplenant
P.G.C.3.
7.- Compactar amb una màquina tipus granota.
8.- Segellar la junta amb quitrà 12,00 DOCE EUROS

1.2 m². reposició de paviments a interseccións
afectades per notables excavacions (>40 m²),
inclou:
1.- retallar el paviment per obtenir figura regular.
2.- Rebaixar el formigó, i paviments adjunts fins tall
regular.
3.- Retirar els residus, revaloritzats duent-los a un
abocador autoritzat 
4.- Les tapes de pous de registre afectades ja han
estat anivellades amb la rasant del carrer per la
SAM.
5.- Regar amb una emulsió d’adherència.
6.- Col·locar manualment o estenedora  l’asfalt
gruix mínim 4 cm. mescla bituminosa en calent
AC16 surf B60/70 S àrid calcari (antic S-12), fins i
tot lligant, fabricada, transportada, estesa i
compactada, emplenant P.G.C.3.
7.- Compactar amb una màquina tipus granota o
piconadora.
8.- Segellar la junta amb quitrà 10,00 DIEZ EUROS

1.3 ut. Partida alçada a determinar per a les
reposicions que han anant sorgint durante la
tramitació del projecte. 7.150,00 SIETE MIL CIENTO CINCUENTA

EUROS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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02.3.‐ Quadre de preus nº 2.  

 



Cuadro de precios nº 2

1 Reposició de Paviments.

1.1 m². reposició de paviments de cales i escomeses, inclou:
1.- retallar el paviment per obtenir figura regular.
2.- Rebaixar el formigó, i paviments adjunts fins tall regular.
3.- Retirar els residus, revaloritzats duent-los a un abocador autoritzat 
4.- Les tapes de pous de registre afectades ja han estat anivellades amb la rasant del carrer
per la SAM.
5.- Regar amb una emulsió d’adherència.
6.- Col·locar manualment  l’asfalt gruix mínim 4 cm. mescla bituminosa en calent AC16 surf
B60/70 S àrid calcari (antic S-12), fins i tot lligant, fabricada, transportada, estesa i
compactada, emplenant P.G.C.3.
7.- Compactar amb una màquina tipus granota.
8.- Segellar la junta amb quitrà

Materiales 6,00
Resto de Obra 5,65
3 % Costes Indirectos 0,35

12,00
1.2 m². reposició de paviments a interseccións afectades per notables excavacions (>40 m²),

inclou:
1.- retallar el paviment per obtenir figura regular.
2.- Rebaixar el formigó, i paviments adjunts fins tall regular.
3.- Retirar els residus, revaloritzats duent-los a un abocador autoritzat 
4.- Les tapes de pous de registre afectades ja han estat anivellades amb la rasant del carrer
per la SAM.
5.- Regar amb una emulsió d’adherència.
6.- Col·locar manualment o estenedora  l’asfalt gruix mínim 4 cm. mescla bituminosa en
calent AC16 surf B60/70 S àrid calcari (antic S-12), fins i tot lligant, fabricada, transportada,
estesa i compactada, emplenant P.G.C.3.
7.- Compactar amb una màquina tipus granota o piconadora.
8.- Segellar la junta amb quitrà

Materiales 6,00
Resto de Obra 3,71
3 % Costes Indirectos 0,29

10,00
1.3 ut. Partida alçada a determinar per a les reposicions que han anant sorgint durante la

tramitació del projecte.

Sin descomposición 6.941,75
3 % Costes Indirectos 208,25

7.150,00

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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03.1.‐Pressupost desglossat. 

 



1.1 m². reposició de paviments de cales i escomeses,
inclou:
1.- retallar el paviment per obtenir figura regular.
2.- Rebaixar el formigó, i paviments adjunts fins
tall regular.
3.- Retirar els residus, revaloritzats duent-los a
un abocador autoritzat 
4.- Les tapes de pous de registre afectades ja
han estat anivellades amb la rasant del carrer
per la SAM.
5.- Regar amb una emulsió d’adherència.
6.- Col·locar manualment  l’asfalt gruix mínim 4
cm. mescla bituminosa en calent AC16 surf
B60/70 S àrid calcari (antic S-12), fins i tot
lligant, fabricada, transportada, estesa i
compactada, emplenant P.G.C.3.
7.- Compactar amb una màquina tipus granota.
8.- Segellar la junta amb quitrà 817,000 12,00 9.804,00

1.2 m². reposició de paviments a interseccións
afectades per notables excavacions (>40 m²),
inclou:
1.- retallar el paviment per obtenir figura regular.
2.- Rebaixar el formigó, i paviments adjunts fins
tall regular.
3.- Retirar els residus, revaloritzats duent-los a
un abocador autoritzat 
4.- Les tapes de pous de registre afectades ja
han estat anivellades amb la rasant del carrer
per la SAM.
5.- Regar amb una emulsió d’adherència.
6.- Col·locar manualment o estenedora  l’asfalt
gruix mínim 4 cm. mescla bituminosa en calent
AC16 surf B60/70 S àrid calcari (antic S-12), fins
i tot lligant, fabricada, transportada, estesa i
compactada, emplenant P.G.C.3.
7.- Compactar amb una màquina tipus granota o
piconadora.
8.- Segellar la junta amb quitrà 1.750,000 10,00 17.500,00

1.3 ut. Partida alçada a determinar per a les reposicions
que han anant sorgint durante la tramitació del
projecte. 1,000 7.150,00 7.150,00

Total presupuesto parcial nº 1 Reposició de Paviments.: 34.454,00

Presupuesto parcial nº 1 Reposició de Paviments.

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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03.2.‐Resum pressupost. 

 



RESUM de PRESSUPOST

1 Reposició de paviments 34.454,00

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 34.454,00
13% Despeses generals 4.479,02

6% Benefici industrial 2.067,24

SUMA 41.000,26

21% I.V.A. 8.610,05

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 49.610,31

PROMOTOR:  Empresa de Serveis del  Municipi de 

Manacor, S.A.

Palma, abril 2.017

fdo: Antoni Ramis Arrom.
Enginyer de Camins

col.legiat nº 6.763.

Ascendeix el Pressupost d'Execució per Contracta a la quantitat quaranta‐nou mil sis‐cents deu 
euros amb trenta‐un cèntims. (49.610, 31 €)

Projecte de sectorizació básica barris de Llevant.                              Reposició de paviments.          
Nuclí urbà de Manacor.
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