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1- MEMÒRIA              

 
1.0.- OBJECTE DEL PROJECTE 
 
Aquest projecte descriu la instal·lació d’una part de la conxa acústica en l’escenari de 
l’Auditori de Manacor.   

 
 

1.1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

1.1.1.- Agents 
 
a) Promotor 
 
El promotor de la instal·lació és l’Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor, amb 
NIF Q0700604B, amb domicili a la Teatre Municipal (Av. Parc s/n) de Manacor. 
 
b) Projectista 
 
El projectista de l’obra és l’arquitecte municipal Joan Pascual Femenías, amb la 
col·laboració i assessorament dels tècnics del Teatre de Manacor.  
 
Aquest projecte desenvolupa les previsions que va fer en l’estudi acústic de l’auditori 
el Dr. Higini Arau i Puchades.  
 
 
1.1.2.- Informació prèvia 

 
a) Situació 
 
L’edifici de l’Auditori es troba en el passeig Ferrocarril cantonada carrer Tarragona. La 
zona on es fa l’equipament és en la caixa escènica. 
 
b) Estat actual  
 
Les obres de construcció de l’auditori varen deixar l’escenari acabat, en les condicions 
adequades per dur-hi a terme l’activitat prevista i amb el teló tallafocs, però sense 
instal·lar l’equipament escènic. La zona de l’escenari compta amb les dimensions 
necessàries, la preinstal·lació elèctrica i la resistència estructural necessàries per a 
instal·lar-hi qualsevol tipus d’equipament escènic convencional. L’any 2012 es varen 
instal·lar alguns equipaments escènics, com barres motoritzades, sistemes 
d’il·luminació i cortinatges. 
 

 
 



 
1.1.3.- Descripció de la instal·lació 

 
Es preveu dur a terme la instal·lació d’una part de la conxa acústica prevista per 
l’escenari de l’auditori.  
 
La conxa completa es composa de sostre, fons i laterals. Tots els pannells són de 
tauler de fusta sobre perfileria d’alumini. El tauler és tauler ignífug de fusta 
contraxapada d’okume de 15mm de gruix amb acabat de xapa de fleix horitzontal 
lacada.  
 
D’acord amb les necessitats actuals del servei, el present projecte preveu la 
instal·lació dels pannells de sostre, de manera que quedarà per un futur la instal·lació 
dels pannells laterals i per últim, el fons.  
 
El sostre de la conxa acústica 
 
El sostre està format per cinc pannells, cadascun de 2,34m de profunditat i 14,50m de 
llargada. Aquest pannells, quan estan instal·lats íntegrament, configuren una conxa 
acústica rectangular. La forma òptima de la conxa és trapezoïdal, que és la prevista 
en l’estudi acústic realitzat pel Dr. Arau. Per això, es pot desmuntar una part de 
cadascun dels pannells que permet ajustar-se a la forma trapezoïdal. Cadascun dels 
pannells està suspès per dues barres motoritzades, que ja es troben instal·lades 
actualment a l’auditori.  
 
 
Barres motoritzades 
 
Es preveu instal·lar quatre barres motoritzades noves, de característiques semblants 
a les existents, amb capacitat de càrrega de 1.000Kg/barra i un motor de 2,2Kw 
cadascuna, que s’utilitzaran per suportar els pannells del sostre de la conxa, tan a 
l’hora de la seva utilització com per guardar-les en el moment que no s’utilitzin.  
 
Es preveu també una revisió completa de les barres motoritzades existents, que 
comprèn les següents tasques: 
 

- Barres de transmissió: Les unions entre les barres que formen l’eix de 
transmissió es produeix a través de dos passadors que tenen un cert joc. Això 
provoca petits desajustos i que l’eix no sigui solidari en tota la seva longitud. Es 
proposa soldar les unions de manera que tot passi a ser una sola peça. 

- Acoblament dels tambors a la barra de transmissió: Els tambors es troben 
subjectes a la barra únicament per la pressió dels perns sobre la barra. Això 
provoca un lliscament entre el tambor i la barra que ocasiona que no tots els 
tirs treballin solidàriament. Per això es proposa substituir aquests perns per 4 
de nous que vagin roscats dins el propi eix.  

- La subjecció del cable al tambor presenta una torsió excessiva del cable. Es 
proposa modificar la perforació del tambor per evitar aquesta torsió i incorporar 
un terminal d’alumini premsat que eviti que llisqui el punt de subjecció del cable 



Teló contraincendis 
 
Es preveu una revisió i posada a punt del teló contraincendis, que comprèn les 
següents tasques: 

- Actualment el recolzament del teló sobre l’escenari no és total, i presenta 
algunes escletxes. Per resoldre això es proposa instal·lar un paquet compost 
de llana de roca envoltat de teixit ignífug. 

- Per corregir la falta d’estanqueïtat lateral, es proposa instal·lar una cinta 
intumescent que en cas d’incendi segelli l’espai lliure entre el teló i el carril. Per 
instal·lar aquesta cinta és necessari col·locar un perfil auxiliar subjecte al teló 
amb perns, que actua de laberint i suport d’aquesta cinta. Aquesta cinta, de 
3mm de gruix, té un coeficient d’expansió 10/1. 

- S’ha de comprovar l’estanqueïtat superior, i en cas que falti arena se n’afegirà 
fins que arribi al nivell necessari per assegurar l’estanqueïtat superior. 

- Per últim es revisarà el funcionament de la maniobra elèctrica i baixada 
d’emergència, i es reemplaçaran la bateria i les parts que es trobin en mal 
estat.   

 
Per últim es preveu fer un manteniment preventiu a tot el sistema d’elevació de 
l’escenari, amb l’emissió d’un certificat per part del instal·lador que funciona en 
perfectes condicions amb una vigència mínima d’un any.  
 
 
 
1.1.4.- Memòria estructural i de càlcul 
 
Les càrregues que pot suportar cadascuna de les barres motoritzades i motors 
puntuals de la conxa, així com les accions derivades dels seus moviments, són 
inferiors a les càrregues previstes sobre l’estructura de la caixa escènica de l’edifici de 
l’auditori. 
 
Les barres motoritzades existents tenen una capacitat de càrrega de 500Kg, mentre 
que les noves, tenen una capacitat de 1000Kg. 
 
El sostre de la conxa acústica es divideix en cinc pannells de 2,34x14,5m, amb els 
següents pesos: 
 
Tauler okumé 15mm + xapa fleix: 

430Kg/m3 x 0,016= 6,88Kg/m2 x 33,96m2= 233,64Kg 
Perfileria d’alumini   120x50mm, angular L30 i fixacions = 161,52Kg 
Cadenes de fixació a les barres        =   24,00Kg 
Pes total per pannell:          = 419,16Kg 
 
Per tant, el pes de cada pannell és inferior a la capacitat de càrrega de qualsevol 
barra motoritzada. 
 
 
 



1.1.5.- Contractació 
 
a) Obra completa 
 
El present projecte recull una obra completa, ja que un cop acabada la intervenció el 
sostre de la conxa complirà la seva funció de millorar la reflexió del so.  
 
Així i tot, en un futur es podran instal·lar altres elements que serveixin per reflectir el 
so en laterals i fons de l’escenari que contribuirien a millorar el comportament acústic 
de la sala. De la mateixa manera, l’escenari i la pinta de la caixa escènica disposen de 
lloc lliure per a futures millores de l’equipament escènic que es centrin en millorar la 
il·luminació, permetre més nombre de decorats instal·lats o fins i tot altres efectes 
escènics que a dia d’avui encara no existeixen. La caixa escènica d’un teatre o 
auditori és un espai contínuament perfectible, i per això, tot i que una actuació suposa 
una obra completa, el conjunt de les instal·lacions de la caixa escènica sempre és 
susceptible de millora. 
 
b) Pressupost de contracta 
 
El pressupost de contracta total, IVA inclòs, és de 116.382,26 €. 
 
c) Termini d’execució 
 
El termini d’execució considerat, d’acord amb la complexitat de la instal·lació és de 
dos mesos (60 dies).  
 
d) Classificació del contractista 
 
Atès l’import del projecte no és necessària la classificació del contractista. Així i tot, 
les obres a executar es troben dins el grup J (instal·lacions mecàniques) subgrup 5 
(instal·lacions mecàniques sense qualificació específica) i el grup I (instal·lacions 
elèctriques) subgrup 9 (instal·lacions elèctriques sense qualificació específica) 
 
 
e) Fórmula de revisió de preus 
 
Amb una durada inferior a un any no es considera fórmula de revisió de preus. 
 
 
1.2.- MEMÒRIA URBANÍSTICA 

 
La intervenció prevista no afecta a paràmetres urbanístics. 
 
Manacor, 05 d’octubre de 2016 
L’arquitecte municipal 
 
 
Joan Pascual Femenías 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- ANNEXOS A LA MEMÒRIA        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.- PLEC DE CONDICIONS         

3.1 CONDICIONS ADMINISTRATIVES  

a) DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  

Obres a realitzar  
Les obres a realitzar són les indicades en la Memòria del present Projecte. 
 
Documents que defineixen les obres  
Les obres objecte d'aquest Projecte, estan definides en la memòria constructiva, en el 
Document de Plànols, així com en les especificacions i amidaments que s'inclouen a aquest 
Projecte. 
 
Compatibilitat i relació entre documents  
En cas d'incompatibilitat entre les descripcions de la memòria, el pressuposts i els plànols, 
l’Arquitecte Director de les obres determinarà quin document preval.  
 
Representants de l’administració i del contractista  
L'Administració estarà representada en l'obra per l'Arquitecte Director de les Obres, o pels 
seus subalterns o delegats, que tindran autoritat executiva a través del Llibre d'Ordres o 
Actes, ja que l'Arquitecte Director de l'Obra constitueix la Direcció Tècnica de l'Obra. 
 
El Contractista estarà representat permanentment en l'obra, per persona o persones amb 
poder bastant per disposar sobre qüestions relatives a la mateixa, havent d'estar vinculada 
l'esmentada representació amb persona o persones amb coneixements tècnics competents. 
 
Facilitats per a la inspecció  
El Contractista proporcionarà a l'Arquitecte Director de les Obres, o als seus subalterns o 
delegats, tota classe de facilitats per replanteigs, reconeixements, amidaments i proves dels 
materials i equips, vigilància o inspecció de la mà d'obra, amb objecte de que pugui 
comprovar el compliment de les condicions establertes en aquest Plec, permetent l'accés a 
totes les parts de l'obra, i inclòs als tallers o fàbrica on es produeixin els materials o equips, o 
es realitzin muntatges parcials per a les obres. 
 
Subcontractista  
L'adjudicatari o contractista podrà donar a escarada o en subcontracte qualsevol part de 
l'obra, però amb la prèvia autorització de la Direcció de les obres. 
 
La Direcció de les Obres està facultada per decidir l'exclusió d'un subcontractista, per ser 
incompetent o no reunir les necessàries condicions. Comunicada aquesta decisió al 
Contractista, aquest haurà de prendre les mesures precises i immediates per a la rescissió 
d'aquest subcontractista. 
 
El contractista serà sempre el responsable davant l'Administració de totes les activitats del 
subcontractista i de les obligacions derivades del compliment de les condicions expressades 
en aquest Plec. 
 
Pla d’obra  
L'Adjudicatari o Contractista haurà de presentar, amb l’antelació suficient, el Pla d'Obra per a 
la seva aprovació pel Director de les Obres. En ell hauran de constar, entre altres, la definició 
dels trams d'obra a executar i la proposta de solució provisional d'aquells aspectes que hagin 
de comportar modificacions substancials. 
 



Representació facultativa del contractista  
Tindrà el Contractista obligació de posar al front del seu personal, i a càrrec seu, un facultatiu 
legalment autoritzat, les funcions del qual seran les de vetllar els treballs i complir les 
instruccions de l'Arquitecte Director, essent el Contractista responsable dels accidents que 
ocorrin per incompliment d'aquesta disposició o per no prendre les degudes precaucions. 
 
Presència del contractista a l’obra  
El Contractista, per sí o per mitjà dels seus facultatius representats o encarregats, estarà en 
l'obra durant la jornada legal del treball i acompanyarà a l'Arquitecte Director, o als seus 
agents delegats, en les visites que faci, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels 
reconeixements que consideri necessaris i subministrant-li les dades necessàries per a la 
comprovació de amidaments i liquidacions. 
 
Llibre d’ordres  
El Contractista tindrà sempre en l'oficina de l'obra i a disposició de l'Arquitecte Director, un 
Llibre d'Ordres amb les seves fulles foliades, en el que aquest redactarà les que cregui oportú 
donar al Contractista perquè s'adoptin les mesures precises que evitin en el possible els 
accidents de tot tipus que puguin ocórrer al personal de l'obra, als vianants en general i 
finques confrontants, i les que, per esmenar o corregir les possibles deficiències constructives 
que hagi observat en les seves visites a l'obra, i en general, totes les que jutgi indispensables 
perquè els treballs es duguin a terme d'acord amb els documents del Projecte. 
 
Cada ordre haurà de ser firmada per l'Arquitecte Director o Agent Delegat que la redacti, 
“l’assabentat” subscrit amb la firma del Contractista o la del seu encarregat d'obra. 
 
El fet de que en l'esmentat Llibre no figurin redactades ordres que ja preceptivament té 
l'obligació de complir el Contractista, d'acord amb l'establert en aquest Plec, no suposa cap 
exempció ni atenuant per a les responsabilitats que sien inherents al Contractista. 
 
Construccions auxiliars 
El Contractista podrà realitzar aquelles construccions auxiliars de caràcter provisional que 
precisi amb motiu dels treballs. Aquestes construccions  s'hauran d'ubicar en el lloc que 
senyali el Director de les Obres, i s'hauran de retirar, llevat d'autorització expressa d'aquest, 
una vegada finalitzats els treballs, restituint les primitives condicions del lloc ocupat. 
 
 
Replantejos  
L'Arquitecte Director de les Obres farà sobre el terreny, la comprovació del replanteig general 
de les obres i els replanteigs de les seves distintes parts que sien necessaris durant el curs 
d'execució de les obres, havent de presenciar aquestes operacions el Contractista, el qual es 
farà càrrec de les marques, senyals, estaques i referències que es deixin en el terreny. Del 
resultat d'aquestes operacions s'aixecaran actes, que firmaran l'Arquitecte i el Contractista. 
 
Seran a càrrec del Contractista totes les despeses, tant de jornals com de materials, que 
s'originin al practicar la comprovació i replanteig a que es refereix aquest article. 
 
Mesures de protecció i neteja  
El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra contra tot deteriorament i 
mal durant el període de la construcció, i haurà d'emmagatzemar i protegir contra incendis tots 
els materials inflamables. 
 
En especial es subratlla l'especial importància del compliment per part del Contractista dels 
reglaments vigents per emmagatzemar d'explosius i carburants. 



Haurà de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les 
construccions, evacuant les deixalles i escombraries. 
 
Equips de maquinària i mitjans auxiliars 
El Contractista queda obligat a situar en les obres els equips de maquinària i demés mitjans 
auxiliars que s'hagués compromès a aportar en la licitació o en el Programa de Treballs. 
 
La Direcció d'Obres haurà d'aprovar els equips de maquinària i mitjans auxiliars que hagin de 
ser utilitzats per les obres. 
 
Confrontació de plànols i amidaments  
El Contractista haurà de confrontar tots els plànols que figurin en el Projecte, informant en el 
termini de quinze dies a la Direcció de l'Obra de qualsevol contradicció que trobés, de no fer-
lo així serà responsable de qualsevol error que pogués produir-se per aquesta causa. 
 
Les cotes en els plànols seran preferents als amidaments a escala, i en quant als elements 
que figurin en varies escales seran preferents els de major escala. 
 
El Contractista haurà d'executar al seu càrrec tots els dibuixos i plànols de detall necessaris 
per facilitar i organitzar l'execució dels treballs. Els esmentats plànols, acompanyats de totes 
les justificacions corresponents, haurà de sotmetre’ls a l'aprovació de la Direcció de l'Obra a 
mesura que sien necessaris, però en tot cas amb l'antelació suficient a la data en que es 
pensi executar els treballs a que es refereixin. La Direcció de l'Obra disposarà d'un termini de 
set dies a partir de la recepció dels plànols esmentats per examinar-los i tornar-los al 
Contractista degudament aprovats i acompanyats, si donàs lloc a allò, de les seves 
observacions. Una vegada aprovades les correccions corresponents, el Contractista haurà de 
disposar en l'obra d'una col·lecció completa de plànols actualitzats. 
 
El Contractista serà responsable dels retards que es produeixin com conseqüència d'una 
entrega tardana dels esmentats plànols, així com de les correccions i complements d'estudi 
necessaris per a la seva posada a punt. 
 
b) CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES  
 
Troballes  
Qualsevol trobada o recuperació de voreta, llambordins, elements metàl·lics, restes 
arqueològics i béns ocults que resulti en l'execució de les obres serà posat en coneixement de 
la Direcció de les Obres, renunciant el Contractista a qualsevol dret sobre els esmentats 
elements, amb suspensió de les obres en la zona afectada fins que es prengui una decisió al 
respecte. 
 
Reposició de serveis  
Reposats els serveis afectats per l'obra s'hauran de realitzar les proves que fixi el Director de 
les Obres per comprovar el perfecte funcionament dels trams danyats i posteriorment 
reparats. 
 
Execució d’obra per fases  
El Contractista executarà l'obra per fases segons disposi el Director de les Obres. No es 
podrà iniciar cap fase sense que estigui completament acabada l'anterior, i en tot cas sense 
l'autorització expressa de la Direcció Facultativa. El Contractista no tindrà, per aquests 
conceptes, dret a cap compensació econòmica. 
 
 



Unitats d’obra no descrites en el projecte  
Les unitats d'obra que no s'han inclòs en el projecte, s'executaran d'acord amb el costum com 
a regles de bona construcció i les indicacions que sobre el particular senyali el Director de 
l'Obra.  
 
c) AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 
 
Definició de les diferents unitats d’obra  
S'entén per unitat de qualsevol classe d'obra l'executada i col·locada amb adob a condicions. 
Aquesta definició és extensiva a aquelles parts d'obra que s'abonin pel seu número. Els preus 
estampats en el quadre corresponent del Pressupost es refereixen a les distintes classes 
d'unitats definides d'aquesta manera, qualsevol que sigui la procedència dels materials i 
inclosa la col·locació. 
 
Mitjans auxiliars  
No s'abonarà cap quantitat en concepte de mitjans auxiliars, entenent-se que tots els que es 
precisin es troben inclosos en els preus de les diferents unitats d'obra i consignats en el 
corresponent quadre. 
 
 
Obres defectuoses  
Si qualque obra no es trobés executada segons les condicions del Contracte, i fos, malgrat 
això, admissible a judici de l'Arquitecte Director, podrà ser rebuda provisionalment, i 
definitivament en el seu cas, però el Contractista quedarà obligat a conformar-se, sense dret a 
reclamació, amb la rebaixa que l'Arquitecte Director aprovi, llevat en el cas en que el 
Contractista l'esbuqui al seu càrrec i la refaci segons les condicions del Projecte. 
 
Partides alçades a justificar  
Es mesuraran i abonaran per les unitats realment executades, mesurades sobre el terreny o 
en els plànols. 
 
Els preus per valorar aquestes unitats seran els inclosos en el Quadre de Preus corresponent 
o, en el seu defecte, els aprovats en l'Acta de Preus contradictoris que es redacti com 
complement dels mateixos. 
 
Conservació de les obres durant el termini de garan tia  
D'acord amb el vigent Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, durant 
l'esmentat termini cuidarà el Contractista de la seva conservació i policia de les obres. Si 
descuidàs la conservació i donés lloc a que perillés l'obra, s'executarien per la pròpia 
Administració i a càrrec del Contractista, els treballs necessaris per evitar el mal. 
 
Anàlisi, assaig i comprovació de les obres executad es 
Totes les despeses que sien necessàries fer durant l'execució de les obres, i inclòs una 
vegada acabades, per assajos, anàlisis de laboratori, presa de mostres, cates, etc, per 
comprovar la bona execució de les obres, seran a càrrec del Contractista, el qual es sotmetrà 
a les ordres que en aquest sentit doni l'Arquitecte Director. 
 
Correspondència oficial  
El Contractista tendrà dret a que se li acusi rebut de les comunicacions que dirigeixi a la 
Direcció de l'Obra i, a la seva vegada, estarà obligat a tornar a l'esmentada Direcció d'Obra 
els originals o còpies de les ordres que ell rebi, posant al peu l'"assabentat". 
 
Recepció de les obres  



Una vegada acabades les obres es procedirà al seu reconeixement, realitzant-se les proves i 
assajos prevists en l'article anterior. Del resultat de tal reconeixement i de les proves i assaigs 
efectuats, s'aixecarà un acta que firmarà el Contractista i la Direcció de les Obres. 

 
Si els resultats fossin satisfactoris es rebran les obres, comptant-se a partir d'aquesta data el 
termini de garantia.  Si els resultats no fossin satisfactoris i no procedís rebre les obres, es 
concedirà al Contractista un termini breu perquè corregeixi les deficiències observades, 
transcorregut el qual s'haurà de procedir a un nou reconeixement, i a proves i assaigs, si la 
Direcció de l'Obra ho estima necessaris per dur a efecte la recepció. 
 
Si transcorregut l'esmentat termini ho s'haguessin esmenat els defectes observats, es donarà 
per rescindit el Contracte, amb pèrdua de fiança i garantia si n'hi hagués, arregladament al 
prescrit en l'article corresponent a rescissió i Contracte. 
 
Termini de garantia  
El termini de garantia serà de dotze mesos, durant tal període seran a càrrec del contractista 
totes les despeses de reparació i conservació que precisin les obres. 
 
Senyalització i protecció del trànsit  
Mentre duri l'execució de les obres, es complirà l'O.M. de 14 de març de 1960 i l'Ordre 
Circular núm. 67 de la Direcció General de Carreteres sobre senyalització d'obra. 
 
Despeses de caràcter general a càrrec del contracti sta  
Seran a càrrec del Contractista les despeses que originin el replanteig general o la seva 
comprovació i els replanteigs parcials, els de construcció, desmuntatge i retirada de tota 
classe de construccions auxiliars; els de protecció de materials i la pròpia obra contra 
deteriorament, mal o incendi, complint els Reglaments vigents per emmagatzament 
d'explosius i carburants; els de neteja i evacuació de deixalles i escombraries; els de 
construcció, conservació i retirada d'accessos i desviaments provisionals, desguassos, 
senyals de trànsit i demés recursos necessaris per proporcional seguretat dintre de les obres, 
de les instal·lacions, eines, materials senyals i neteja de l'obra; el muntatge, conservació i 
retirada de les instal·lacions pel subministrament d'aigua i energia elèctrica necessàries per a 
les obres, així com l'adquisició de les esmentades aigües i energia, la retirada dels materials 
rebutjats; la correcció de les deficiències observades, posades de manifest pels 
corresponents assaigs i proves, que procedeixin de deficiències de materials o d'una mala 
construcció. 
 
En els casos de rescissió de contracte, qualsevol que sia la causa que el motivi, seran així 
mateix a càrrec del Contractista les despeses originades per la liquidació, així com els de 
retirada dels mitjans auxiliars, utilitzats o no, en l'execució de les obres projectades. 
 
Rescissió  
En cas de rescissió, qualsevol que sia la causa, regirà la legislació sobre contractes de les 
administracions públiques, sense perjudici de les penalitats que s'estableixin en els Plecs de 
Condicions. 
 
Manteniment dels serveis existents  
Durant l'execució de les obres contingudes en aquest Projecte es mantendran els serveis 
existents als habitatges afectats, especialment el servei d'aigua potable. Per allò el 
Contractista disposarà de les mesures necessàries en quant a instal·lacions de 
subministrament provisionals, sense que per allò tengui dret a cap percepció en aquest sentit. 
 
 



3.2 CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
a) CONDICIONS TÈCNIQUES A TENIR EN COMPTE 
 
Normes generals d'aplicació en les obres 
 
Juntament amb aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i, pel seu caràcter 
general, es consideraran vigents i d'aplicació: 
 
- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic.  
- Llei d'Ordenació i Defensa de la Indústria Nacional. 
- Estatut dels Treballadors. 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball  (O.M. 9-03-71). 
- Pla Nacional de Seguretat i Higiene  en  el  Treball    (O.M. 16-3-71). 
- Comités de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 431/71) 
- Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (O.M. 20-05-52) 
- Reglament dels Serveis Mèdics d'Empresa (O.M. 21-11-59). 
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-08-70). 
- Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (O.M. 17-05-74). 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. 20-09-73). 
- Reglament de Linies Aeries d'Alta Tensió (O.M. 28-11-68). 
- Conveni Col.lectiu Provincial de la Construcció. 
 
Disposicions de caràcter particular 
 
A més de les disposicions generals esmentades en la redacció d'aquest Plec, s'han 
considerat les Normes i Instruccions vigents que a continuació es detallen: 
 
- Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerants Hidràulics, aprovat per 
Ordre Ministerial de 9 d'abril de 1964. 
- Instrucció EHE-98. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts (PG-3), O.M. de 6 
de febrer de 1976. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per canonades de sanejament de poblacions, 
O.M. de 15 de setembre de 1986 del MOPU. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per canonades d'abastiment d'aigua. 
- Normes UNE. 
- Normes Tecnològiques. 
 
Entenent-se que aquestes Normes complementen el present Plec, en el que fa referència a 
aquells materials i unitats d'obra no esmentats especialment, i quedant a judici de l'Arquitecte 
Director de les Obres dirimir les possibles contradiccions hagudes entre elles. 
 
b) CONDICIONS DELS MATERIALS  
 
Procedència dels materials 
Tots els materials que s'hagin d'utilitzar en les obres seran subministrats pel Contractista, 
llevat que, expressament, s'estableixi el contrari. 
 
La Direcció de les Obres es reserva el dret de rebutjar aquells que provinguin de llocs o firmes 
els productes dels quals no ofereixin la suficient garantia. 



 
Materials que no reuneixen les condicions establert es en el projecte  
Podran ser rebutjats per la Direcció de les Obres, havent de quedar perfectament marcats i 
assenyalats per retirar-se de les mateixes en el terme més breu possible; havent el 
Contractista, al seu càrrec, reemplaçar-los per altres que satisfacin les condicions o omplin 
l'objecte a que es destinen. 
 
Si els materials fossin defectuosos, però acceptables a judici de l'Administració, es rebran, 
però amb la rebaixa de preu que la mateixa determini, a no ser que el Contractista prefereixi 
substituir-los per altres en condicions. 
 
Materials per a la reposició de serveis  
Els materials a emprar en la reposició dels serveis que puguin quedar afectats per a la 
realització de les obres, seran, com mínim, de la mateixa qualitat i característiques que els 
emprats originalment; havent de merèixer l'aprovació prèvia del Director de les Obres. 
 
Altres materials  
Els demés materials que sense especificar-se en el present Plec, hagin de ser emprats en 
obra, seran de primera qualitat i no es podran utilitzar sense abans haver estat reconeguts pel 
Director de les Obres, que podrà rebutjar-los si no reunís al seu judici les condicions exigibles 
per aconseguir degudament l'objecte que motivés el seu ús. 
 
 
Assajos de materials  
No s’usaran  materials sense que abans sien examinats i acceptats en els termes i forma que 
prescrigui el Director de les Obres, llevat que es disposi el contrari per casos determinats en 
el present Plec. 
 
En el cas de que al realitzar-los no es trobàs el Contractista conforme amb els procediments 
seguits, es sotmetrà a la qüestió del Laboratori Central d'Assaigs de Materials de Construcció 
pertinent al Centre d'Estudis i Experimentació del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, 
essent obligatori per ambdues parts els resultats que en ell s'obtenguin i les conclusions que 
formulin. 
 
Totes les despeses de proves i assaigs seran de compta del Contractista i es troben 
compresos en els preus del Pressupost. 
 
Responsabilitat del contractista  
La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per a la qualitat dels 
mateixos, que quedarà subsistent fins que es rebin definitivament les obres en que s'hagin 
usat. 
 
Manacor, 05 d’octubre de 2016 
L’arquitecte municipal, 

 
 

Joan Pascual Femenías  
 
 
 
 
 
                      



4- PRESSUPOST I AMIDAMENT 

 
 
Projecte: Sostre de conxa acústica a l’Auditori de Manacor 
 
Capítol                  Import  

1 PANNELLS DE CONXA ACÚSTICA       37.220,34 
2 MOTORITZACIÓ I MANIOBRA        35.880,72 
3 REPARACIÓ DE TELÓ TALLAFOCS        6.824,73 
4 REVISIÓ I CERTIFICACIÓ           900,84  
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)     80.826,63  
 

 13% de despeses generals(DG)  10.507,46  
  6% de benefici industrial (BI)     4.849,60  

Suma        96.183,69 
Cost de gestió de residus          0,00  
Valor estimat de les obres     96.183,69€ 

 
21% IVA       20.198,57 
 
Cost total per a l’administració     116.382,26€ 

 
 
 
Puja el cost total per a l’administració a CENT SET ZE MIL TRES-CENTS 
VUITANTA-DOS EUROS I VINT I SIS CÈNTIMS.  
 
 
 

 
Manacor, 05 d’octubre de 2016 
L’arquitecte municipal, 

 
 
 

Joan Pascual Femenías  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
 
 
 
 
 
1.- MEMÒRIA  
 
1.1.- OBJECTE DE L’ESTUDI 

 Aquest estudi bàsic de seguretat i salut es redacta de conformitat amb el reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre (BOE 25/10/97) sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, i 
té per objecte precisar i establir les directrius en matèria de seguretat i higiene per a la seva adopció i 
elaboració del pla de seguretat i salut per part de l’empresa constructora que es faci càrrec de les 
obres, d’acord amb els seus mitjans de producció, i  adaptant el contingut d’aquest a la planificació dels 
treballs a realitzar. 

  

1.2.- IDENTIFICACIÓ DE RISCS 

a) Riscs professionals 

Són els que afecten a totes les persones implicades de qualsevol manera en el desenvolupament de 
les obres. Els riscs més importants són: 



- caigudes a diferent nivell 

- caiguda de materials 

- atropellaments  per màquines o vehicles 

- cops amb màquines, eines i materials 

- ferides produïdes per objectes esmolats 

- caigudes al mateix nivell 

- enverinaments per ingestió de substàncies tòxiques 

- projecció de partícules als ulls 

- despreniments 

- electrocucions 

- renou 

- pols 

- dermatosi 

- incendi 

 

b) Riscs de danys a tercers 

Són els que poden afectar a persones o coses alienes a l’obra, situats en les seves proximitats. 
Fonamentalment són: 

- caiguda d’eines o materials 

- atropellaments 

- caigudes al mateix nivell 

 

1.3.- PREVENCIÓ DE RISCS 

1.3.1.- MESURES DE PREVENCIÓ DE RISCS PROFESSIONALS 

Es consideren les següents mesures a efectes de prevenció de riscs, segons les diferents fases del 
desenvolupament de l’obra. S’entén que els operaris estaran sempre degudament equipats per la tasca a 
realitzar en quant a eines, vestuari i proteccions. Així mateix, els operaris que realitzin qualsevol tasca en 
l’obra hauran d’estar en perfecte estat físic i psíquic, i no es permetrà en cap cas la presència en l’obra de 
persones que es trobin sota l’efecte de substàncies estupefaents. 

Si algun operari es trobàs en tractament mèdic i/o farmacològic, amb possibles efectes secundaris que 
poguessin influir en la seva labor, ho comunicarà al contractista, i aquest al coordinador en matèria de 
seguretat i salut en la fase de l’execució de l’obra. 

Tots els element de seguretat que s’hagin d’usar en algun moment de la realització de les obres, com 
puguin ser cascs, cinturons de seguretat, lents protectores, etc. hauran d’estar homologats per l’organisme 
competent. 

a) Mesures a adoptar en tasques d’excavació i fonaments. 

En les vores dels talussos de buidat, es col·locaran tanques de protecció per a evitar caigudes. 

La rampa d’accés al fons de l’excavació serà d’una amplada suficient per a permetre el pas de vehicles i 
persones. Tendrà el talús natural del terreny i s’ampliarà en un metre d’amplada per a l’accés de persones. 

En el fons i front de la rampa, no s’hi col·locarà cap tipus de maquinària fixa, pel risc d’atropellament en cas 
de caiguda de vehicles. 

Els recalçaments dels murs es realitzaran alterns i en una amplada no superior a 2.50 m. La zona oberta 
s’apuntalarà i entibarà si el terreny no es manté. 



Es formigonarà el més ràpid possible per tal que les dames es trobin al descobert el menor temps possible. 
Si han de quedar oberts, es protegiran amb tanques o es taparan amb taulers, i així s’evitarà, a més, que es 
deteriori la paret natural en cas de pluja. 

En les zones de sabates obertes es disposarà una senyalització per tal d’evitar caigudes de persones. Les 
zones de pas del dumper estaran cobertes amb taulers. Es col·locaran uns topalls amb taulons a 20 cm de 
les vores de l’excavació, per evitar que avanci excessivament i provoqui caiguda de terres. N o 
s’acumularan terres ni altres materials a menys de 50 cm de les vores de sabates i síquies, per evitar 
despreniments. 

El dumper serà manejat per personal especialitzat. Es revisarà l’estat de les rodes, la direcció i els frens, i es 
repararà qualsevol anomalia que es detecti. No es deixarà el dumper amb el motor en marxa sense freno de 
mà o bloqueig, en cas d’haver-n’hi. La càrrega que s’hi transporti no ha d’impedir al conductor la seva visió. 

El maneig del formigó es farà amb guants de neopré, botes de goma amb plantilla metàl·lica i ulleres 
protectores si es preveu que pugui esquitxar. La ferralla es col·locarà amb guants de pell i bótes amb 
plantilla i puntera metàl·liques.  

Abans de retirar la rampa es muntarà una escala sobre andamiatge tubular o de fusta per a l’accés a la 
zona buidada. Serà sòlida i estarà proveïda de les baranes reglamentàries. Per retirar la rampa, la 
retroexcavadora treballarà amb els estabilitzadors oberts i sense superar el radi d’acció de la cullera. 

b) Mesures a adoptar en els treballs d’estructura. 

Durant la fase de l’estructura, s’evitarà el risc de caigudes d’alçada amb la col·locació de xarxes en les 
façanes, amb suports tipus forca.  Les xarxes seran de poliamida, en mòduls de 4.5x10m, encara que també  
poden adoptar-se altres mòduls. El tamany màxim de la malla serà de 10x10cm i diàmetre de la corda de 
4mm. Tendran una corda perimetral de poliamida de 10mm de diàmetre. Els suports tipus forca seran 
metàl·lics, de 7.50 o 8.00 d’alçada (agafats en dos forjats acabats) i 2.00 de braç horitzontal, i aniran 
separats 4.50m entre ells. La xarxa s’amarrarà al forjat mitjançant anelles metàl·liques embegudes dins el 
formigó. 

Els pilars s’encofraran amb planxes metàl·liques. Les xapes s’acumularan de forma estable i es muntaran 
des del forjat o des d’un castellet que serveixi per a formigonar i vibrar. No està permès enfilar-se per 
l’encofrat. La ferralla es mourà amb cables acabats amb grillons. L’armadura de bogues es disposarà en un 
pla horitzontal, amb dos punts de subjecció. 

Als treballs d’estructura s’utilitzaran guants de cuiro, botes de puntera i plantilles metàl·liques i, 
ocasionalment, cinturó de seguretat. Les voreres sense xarxa es protegiran amb barana i rodapeu sobre 
puntals o suports metàl·lics. A la construcció d’escales, la barana de seguretat serà completa a totes les 
parts de la mateixa. 
Els riscs a causa de l’electricitat (utilització d’aparells vibradores, serres, etc.) s’evitaran tenint en compte 
l’exposat més endavant, a l’aparat anomenat “instal·lació elèctrica provisional d’obra”. 

Les càrregues que mogui la grua es passaran per zones on no hi hagi persones o on el nombre d’aquestes 
sigui mínim. Es pujaran pròximes a la façana de l’edifici, passant-les al recinte de l’obra tan aviat com sigui 
possible. S’evitarà moure càrregues amb la grua sobre el carrer. 

c) Mesures a adoptar en els treballs de tancament i obra en general 

c.1) Mesures de protecció en els treballs de tancament i obra de fàbrica 

Els andamiatges que es col·loquin a façana hauran de ser d’estructura metàl·lica  tubular i cobrir tota 
l’alçada de l’edifici. 

A l’alçada del primer forjat s’instal·larà una visera de xapa o fusta per tal de recollir els materials que puguin 
caure de les plataformes de treball. 
Es col·locaran lones al costat exterior de l’andamiatge, per tal d’impedir la caiguda de persones o materials. 
Es fermaran sòlidament a l’andamiatge en tot el seu perímetre, de manera que puguin resistir l’esforç del 
vent. 

Les plataformes de treball tendran un mínim de 60 cm. d’amplada. Al costat del carrer tendran barana i 
rodapeu. 

L’accés a l’andamiatge es realitzarà per cada una de les plantes de l’edifici, evitant pujar o baixar a través 
d’ell. 



Els materials es portaran a través de l’interior de l’edifici, per la impossibilitat de fer-ho per l’exterior, a causa 
de les lones que cobriran l’andamiatge. 

Els talls a les peces es faran amb màquines portàtils (radials), proveïts del disc adequat a cada cas, i amb 
màscares antipols normalitzades. El treball es durà a terme al lloc més ventilat possible, per tal d’evitar 
l’acumulació de pols i, sempre, procurant que els talls siguin els menys possibles. El personal realitzarà els 
talls amb ulleres antiimpactes. 

La utilització i col·locació de materials petris es farà amb guants de neopré i botes de puntera metàl·lica. 

A la planta baixa s’acotarà la zona de treball a l’andamiatge col·locant senyals de “Perill: caiguda 
d’objectes”. A l’accés a l’edifici es col·locarà, si fos precís, un pas amb cobertura protectora, en els casos en 
que la visera no sigui suficient per prevenir la caiguda d’objectes o materials a la zona interior de 
l’andamiatge. 

En els treballs de distribució interior i d’obra les plataformes de treball seran estables, i a partir d’una altura 
de 2.00 m. tendran barana i rodapeu. 

El moviment de càrregues en paletitzades es durà a terme amb els mitjans adequats (ganxos, plataformes 
volades, etc.), evitant enganxar a ma a les voreres del forjat. Es col·locaran uns ganxos de 1.50 m. de 
longitud per aproximar el ganxo de la grua a la càrrega, si no hi hagués plataforma, operació que realitzarà 
el personal de l’obra que porti cinturó de seguretat i estigui fermat a un pilar. 

Els forats d’entrada i sortida de materials hauran d’estar fixos, per tal de protegir la resta del perímetre de 
l’obra. A la zona d’entrada la barana serà abatible. 

Es mantendran uns camins de circulació lliures d’obstacles a cada una de les plantes de l’edifici. La runa  
s’evacuarà per tolves, i no està permès, en cap cas, llençar-los per finestres o altres forats. 

En els treballs d’obra s’utilitzaran guants de neopré i botes de puntera metàl·lica. 

c.2) Mesures de protecció en els treballs d’instal·lacions i acabats. 

Els equips elèctrics que hagin de ser utilitzats a l’obra estaran en condicions, correctament protegits 
mitjançant diferencials, connexions amb claus i preses de terra (excepte els de doble aïllament, que hauran 
de portat un símbol d’aquesta característica en un lloc visible). Es seguirà les passes indicades a l’apartat 
“Instal·lació elèctrica provisional d’obra”. 

Els equips de tall amb oxigen i propà tendran les vàlvules apropiades entre terminal i mànega. Els 
manòmetres estaran en bon estat d’ús, i les botelles verticals i en carretons adequats o subjectats. Es 
mantendran sempre lluny dels focus de calor. En els treballs s’utilitzaran pantalles de protecció, guants i 
davantals de cuiro. 

Les regatadores s’utilitzaran amb ulleres antiimpacte. Les pistoles de claus es faran servir segons les 
normes del fabricant, amb la càrrega apropiada al lloc on es vol clavar, i seran utilitzades des de plataformes 
estables que permetin fer la pressió necessària pe poder efectuar el tret. Es faran servir ulleres antiimpacte. 

En els treballs de pintura i utilització de coles i dissolvents s’utilitzaran guants de neopré, ulleres i màscares 
amb filtres adequats al producte utilitzat. Els productes s’emmagatzemaran en locals ventilats, tancats amb 
clau, i es prohibirà en qualsevol cas fumar o fer foc. 

Es disposarà a l’obra d’extintors de 10 kg. de pols polivalent i neu carbònica per les diferents plantes on es 
facin treballs de pintura, envernissat, soldadura o muntatge de quadres elèctrics. Estaran degudament 
senyalitzats i en condicions d’ús, i hauran passat  totes les revisions. 

1.3.2 .- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 

La instal·lació elèctrica provisional d’obra estarà dotada de les proteccions elèctriques necessàries per tal 
d’evitar riscs a les persones implicades en la realització de l’obra. 

Es seguirà en tot moment el que disposen el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. de 20/09/73, 
BOE del 9/10/73), i el Reglament d’Aparells Elevadors per a Obres (O.M de 25/05/77, BOE del 4/06/77). 

1.3.3.- FORMACIÓ EN SEGURETAT 

Es procurarà donar informació al personal d’obra per mitjà de xerrades i cursets generals o específics per a 
determinats treballs, així com sobre els riscs i formes de utilitzar les proteccions necessàries en els 
respectius treballs 



1.3.4.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

Qualsevol membre del personal d’obra haurà de passar el corresponent reconeixement mèdic que es 
repetirà, al menys, un cop a l’any. 

A l’obra es disposarà sempre d’una farmaciola amb la dotació adequada per a cures i primers auxilis. El 
material gastat es reposarà de forma immediata. 

A l’oficina de l’obra hi haurà informació sobre els Centres Mèdics més propers, de les ambulàncies i serveis 
d’urgència, per tal de poder actuar ràpidament en cas d’accident. 

1.4.- PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS 

Es col·locarà una tanca perimetral de tancament de l’obra, als costats que presentin façana al carrer. A 
l’altura del primer forjat es col·locarà una visera a l’andamiatge per evitar la caiguda de material i objectes. 
Les càrregues que mogui la grua es passaran sempre pels límits dels solar, com més aprop del forjat millor. 
A les operacions de càrrega i descàrrega de material hi haurà un servei de vigilància, que avisaran i 
desviaran a tota persona aliena a l’obra. 

 

2.- PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
 

2.1.- NORMES REGLAMENTÀRIES APLICABLES 

Són de obligat compliment, en tant afectes als treballs a realitzar, les disposicions contingudes a la següent 
relació: 

-R.D. 1.627/1997, de 24 d’octubre, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de 
Construcció (BOE del 25/10/97). 

-Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció de Riscs Laborals (BOE del 10/11/95). 

-Desenvolupament de a Llei 31/1995 sobre prevenció de Riscs laborals a través de les següents 
disposicions: 

- R.D. 39/1997, de 17 de gener, sobre Reglament dels Serveis de Prevenció (BOE del 31/01/97). 

- R.D. 485/1997, de 14 d’abril, sobre Disposicions Mínimes en matèria de Senyalització, 
Seguretat i salut al treball (BOE del 23/04/97). 

- R.D. 486/1997, de 14 d’abril, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut als Llocs de 
treball (BOE del 23/04/97). 

- R.D. 487/1997, del 14 d’abril, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut relatives a la 
Manipilacuó Manual de Càrregues que suposin riscs, en particular les dorsals lumbars, per als 
treballadors. 

- R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut relatives a la 
Utilització pels treballadors dels Equips de Protecció Individual (BOE del 12/06/97). 

- R.D. 1.215/1997, de 18 de juliol, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut per a la 
utilització pels treballadors els Equips de Treball (BOE del 07/08/97). 

- Reglament de Seguretat e Higiene del Treball a la Indústria de la Construcció (O. de 20 de maig de 1952, 
BOE del 15/06/52), i les seves posteriors modificacions (BOE del 22/12/53, BOE del 01/10/66 i O.O. de 20 
de gener de 1956). 

- Reglament General sobre Seguretat i Higiene (O. de 31 de gener de 1940, BOE del 03/02/40), en 
referència a Andamiatges. 

- Ordenança del Treball per a les Indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O. de 28 d’agost de 1970, 
BOE del 05/09/70), i la seva posterior correcció d’errates (BOE del 17/10/70). 

- Model de Llibre de Incidències, corresponent a les obres a les quals és obligatori l’Estudi de Seguretat i 
Higiene (O. de 20 de setembre, BOE del 13/10/86), i la seva posterior correcció d’errates (BOE del 
31/10/86). 



- Nous Models de Notificació d’Accidents de Treball i Instruccions per a la Complimentar i Tramitar  (O. de 
16 de desembre de 1987, BOE del 29/12/87). 

- Senyalització, Balisament, Neteja i Acabament d’Obres Fixes en Vies Fora del Poble (O. de 31 d’agost de 
1987, BOE del 18/09/87). 

- Reglament d’Aparells Elevadors per a Obres (O. de 23 de maig de 1997, BOE del 14/06/77), i la seva 
posterior modificació (O: de 7 de març de 1981, BOE del 14/03/81). 

- Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del Reglament d’Aparells Elevadors i Manutenció referent 
a Grues  Torre Desmuntables per a Obres (O. de 28 de juny de 1988, BOE del 07/07/88), i la seva 
modificació (O. de 16 d’abril de 1990, BOE del 24/04/90). 

- Reglament sobre Seguretat dels treballs amb Risc d’Amiant (=. de 31 d’octubre de 1984, BOE del 
07/11/84). 

- Disposicions d’Aplicació de la Directiva 89/392 de la C.E.E, relativa a l’Aproximació de les Legislacions 
dels Estats membres sobre Màquines, i la seva posterior reforma (R.D. 1.435/1992, de 27 de novembre, 
BOE del 11/12/92). 

- Reglament de Seguretat a les Màquines (R.D. 1.495/1986, de 26 de maig, BOE del 21/07/86).Normes 
Complementaries del Reglament sobre Seguretat als Treballs amb Risc d’Amiant (O. de 7 de gener de 
1987, BOE del 15/01/87). 

-R.D. 1.316/1989, de 27 d’octubre, sobre Protecció als Treballadors davant els Riscs Derivats de l’Exposició 
al Renou durant el Treball (BOE del 02/11/89). 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al Treball (O.M. de 9 de març de 1971, BOE del 16 i 17/03/71), 
i les seves posteriors modificacions i correccions d’errates (BOE del 02/11/89 i BOE del 06/04/71). 

- Estatut dels Treballadors (BOE del 14/03/80). 

- Comitès de Seguretat i Higiene al Treball (Decret del 11/03/71, BOE del 16/03/71). 

- Reglament de Seguretat i Higiene a la Indústria de la Construcció (O.M. de 20/05/52, BOE del 15/06/52). 

- Reglament del Serveis Mèdics d’Empresa (O.M. de 21/11/59, BOE del 27/11/59). 

- Regulació de la jornada de Treball, Jornades Especials i Descans (R.D. 2.001/83). 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. de 20/09/73, BOE del 09/10/73). 

- Resolucions aprovatòries de Normes Tècniques Reglamentaries per a diferents mitjans de protecció 
personal dels treballadors: 

- N.R. MT-1: Cascs no Metàl·lics (R. de 14 de desembre de 1974, BOE del 30/12/74). 

- N.R. MT-2: Protectors Auditius (R. de 28 de juliol de 1975, BOE del 01/09/75). 

- N.R. MT-3: Pantalles per a Soldadors (R. de 28 de juliol de 1975, BOE del 02/09/75), i la seva 
modificació (BOE del 24/1075). 

- N.R. MT-4: Guants Aïllants d’Electricitat (R. de 28 de juliol de 1975, BOE del 03/09/75), i la seva 
modificació (BOE del 25/10/75). 

- N.R. MT-5: Calçat de Seguretat contra Riscs Mecànics (R. de 28 de juliol de 1975, BOE del 
04/09/75), i la seva modificació (BOE del 27/10/75). 

- N.R. MT-6: Banquetes Aïllants de Maniobres (R. de 28 de juliol de 1975, BOE del 05/09/75). 

- N.R. MT-7: Equips de Protecció Personal de Vies Respiratòries: Normes Comuns i Adaptadors 
Facials (R. de 28 de juliol de 1975, BOE del 06/09/75), i la seva modificació (BOE del 29/10/75). 

- N.R. MT-8: Equips de Protecció Personal de Vies Respiratòries: Foltres Mecànics (R. de 28 de 
juliol de 1975, BOE del 09/09/75), i la seva modificació (BOE del 30/10/75). 

- N.R. MT-9: Equips de Protecció Personal de Vies Respiratòries: Màscares Autofiltrants (R. de 
28 de juliol de 1975, BOE del 09/09/75), i la seva modificació (BOE del 31/10/75). 

- N.R. MT-10: Equips de Protecció de Vies Respiratòries: Filtres Químics i Mixtes contra Amoníac 
(R. de 28 de juliol de 1975, BOE del 01/11/75), i la seva modificació (BOE del 01/11/75). 



- Conveni Col·lectiu Provincial de Construcció. 

- Normativa d’àmbit local (ordenances Municipals). 

- Demés Disposicions Oficials relatives a Seguretat, Higiene i Medicina del Treball que puguin afectar als 
diferents treballs a realitzar a l’obra. 

 

2.2.- CONDICIONS DEL MITJANS DE PROTECCIÓ 

Els mitjans i equips de protecció hauran de ser col·locats a l’obra amb l’antelació suficient per tal de que 
puguin ser instal·lats abans de que sigui necessària la seva utilització. 

Totes les peces de protecció personal o element de protecció col·lectiva tendran un període de vida útil fix, 
al final del qual hauran de ser llençats. 

Quan per les circumstancies del treball es produeix una deterioració més ràpida en una peça o equip, es 
reposarà immediatament, amb independència de la duració prevista o de la data d’entrega de l’obra. 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un ús límit, es a dir, el màxim per al qual va ser concebut 
(per exemple, un accident), serà llençat i substituït a l’instant. 

L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc en sí mateix. 

 2.2.1.- PROTECCIONS PERSONALS 

Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes d’Homologació MT del Ministeri de Treball (O.M. 
de 17 de maig de 1974, BOE del 29/05/74). 

En los casos en que no existeixi Norma d’Homologació per a un determinat element a utilitzar a l’obra, 
aquest serà sempre de la qualitat adequada a les seves prestacions. 

2.2.2.- PROTECCIONS COL·LECTIVES 

Les proteccions col·lectives compliran l’establert a la legislació vigent respecte de dimensions, resistències, 
aspectes constructius, ancoratges i altres característiques, d’acord amb la funció protectora. Els extintors 
seran de pols polivalent, i han d’haver passat sempre les revisions corresponents. S’han de vigilar les dates 
de caducitat. 

La maquinària disposarà de tots els accessoris de prevenció establerts, seran utilitzats per personal 
especialitzat, i es mantendran sempre en bon estat, per la qual cosa es sotmetran a revisions periòdiques i, 
en cas d’avaria o mal funcionament, es paralitzaran fins a la completa recuperació. Les proteccions 
col·lectives compliran, a més de l’indicat en el apartats anteriors amb caràcter general, el següent: 

a) Senyalització. 

Les senyals de trànsit que s’utilitzin seran les normalitzades internacionalment. Es mantendrà la 
senyalització actualitzada, seguint el ritme de l’obra. 

b) Tanques de limitació i protecció. 

Tendran 90 cm. d’altura i seran construïdes amb tub i peu metàl·lics per mantenir-les estables. 

c) Rampa d’accés. 

Tendrà un talús estable i estarà ben compactada. No es col·locarà res ni ningú dins el fons de l’excavació 
davant la rampa. Els vehicles no romandran aturats davant la rampa. Si per qualsevol avaria ho haguessin 
de fer, les rodes estaran suficientment calçades i el fre d’estacionament activat. No es circularà mai a prop 
de les voreres de la rampa o dels talussos de l’excavació. 

d) Baranes 

Cada planta d’obra on s’estiguin realitzant treballs haurà d’estar tancada amb barana a tot el perímetre, 
condemnant l’accés a les altres plantes no tancades fins que s’hagin realitzat els treballs en elles, el 
moment en el qual es col·locarà també baranes perimetrals. Les baranes tendran la resistència adequada 
per a la retenció de persones i estaran proveïdes de rodapeu a tota la seva longitud, ancorades sobre 
puntals o suport metàl·lics. L’escala estarà proveïda de barana a tot el seu perímetre, tant a les rampes com 
a les plataformes. Als accessos a les plantes tancades, a més de les baranes, es col·locaran senyals de 



“Prohibit el pas”. L’altura de la barana serà com a mínim de 90 cm., proveïdes de llistó intermig i rodapeu de 
20 cm. 
e) Xarxes perimetrals  

S’utilitzaran en l’estructura de l’edifici per a protegir de les caigudes a diferent nivell. Les xarxes seran de 
poliamida, en mòduls de 4.50x10.00m, el tamany màxim de malla és de 10x10cm, i la corda de 4mm de 
diàmetre, amb suports de tipus forca, com s’han especificat en l’apartat destinat a l’estructura. Es 
col·locaran xarxes a totes les façanes exteriors i en els patis interiors. 
f) Malles d’acer 

Els forats interiors de petit tamany es protegiran amb una malla d’acer o amb l’armadura de repartiment que 
es disposarà de forma contínua, sense tallar en la zona del forat. Es podran utilitzar alternativament altres 
solucions. 

g) Cables de subjecció per al cinturó de seguretat 

Seran cables adequats als esforços que puguin sofrir, i estaran en bon estat, de la mateixa manera que els 
elements d’ancoratge. 

 

h) Bastiments 

S’ajustaran a la normativa vigent. A l’andamiatge de façana es diposarà una barra horitzontal que serveixi 
de protecció a la vorera del forjat. Els moviments d’entrada i sortida de l’andamiatge es realitzaran per cada 
una de les plantes i mai utilitzant l’andamiatge com a escala. Es col·locaran lones impermeables a l’exterior 
dels andamiatges per tal d’evitar la caiguda de persones i materials. Les lones es fermaran de forma 
convenient a l’andamiatge, deixant zones lliures per al pas del vent. 

i) Plataformes de treball 

Tendran com a mínim una amplada de 60cm, i les situades a més de 2m d’alçada tendran la corresponent 
barana. No tendran sobrecàrregues per excés de material ni s’utilitzaran com a lloc d’emmagatzemat. 

j) Escales de ma 

Estaran realitzades amb estructura de tub metàl·lic o fusta. Tendran la longitud adequada per a les alçades 
que han de salvar, de manera que superin en 1.00m aquesta alçada. Estaran proveïdes de sabates 
antilliscants de goma. Les escales estaran convenientment subjectes per tal d’evitar la seva caiguda o la del 
personal de l’obra.  

k) Plataformes volades 

Les plataformes volades per a la recepció de materials, tendran una resistència adequada a la càrrega que 
hagin de suportar. S’ancoraran al forjat o s’apuntalaran als dos forjats. Disposaran de baranes laterals fixes i 
frontal abatible. 

l) Marquesina de protecció en façana 

Es col·locarà a l’alçada del primer forjat, per recollir els materials que puguin caure durant la realització dels  
treballs. Serà de fusta o metàl·lica, i no hi haurà espais descoberts entre els seus elements.  
m) Extintors 

Seran de pols polivalent o de neu carbònica i tendran una capacitat mínima de 10Kg. Estaran degudament 
senyalitzats i es revisaran periòdicament. 

 

2.3.- SERVEIS DE PREVENCIÓ 

2.3.1.- SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I HIGIENE 

L’empresa constructora tendrà un servei d’assessorament tècnic en seguretat i higiene durant la realització 
de l’obra 

2.3.2.- SERVEI MÈDIC 

L’empresa constructora tendrà un servei mèdic que realitzi els convenients reconeixements mèdics al 
personal i s’ocupi del seguiment de les baixes i les altes durant la realització de l’obra. 



 

2.4.- INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 

Les farmacioles es revisaran mensualment, reposant immediatament els productes consumits. Estaran 
convenientment senyalitzades i a càrrec d’una persona que dugui el control dels materials usats. Es seu 
contingut serà l’indicat a la normativa vigent. 

 

2.5.- INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran en relació als elements, dimensions, i característiques a la 
normativa vigent en matèria de seguretat i higiene, durant la realització de les obres de construcció, així com 
a l’ordenança laboral per a les indústries de la construcció, vidre i ceràmica. 

L’empresa constructora haurà de garantir que tot el personal implicat en l’obra es trobi en les adequades 
condicions de seguretat i higiene d’acord amb la normativa vigent. 

Hi haurà d’haver una persona encarregada de mantenir en les degudes condicions de neteja les 
instal·lacions higièniques provisionals d’obra, així com el buidat dels poals de fems. 

 

2.6.- PLA DE SEGURETAT I HIGIENE 

El contractista adjudicatari de les obres haurà de redactar un pla de seguretat i higiene adequant el present 
estudi bàsic als seus mitjans d’execució i als sistemes que utilitzi. Aquest pla de seguretat i higiene es 
presentarà a la direcció facultativa de l’obra per a la seva aprovació, d’acord amb la legislació vigent. 
 
 

 

Manacor, 05 d’octubre de 2016 
L’arquitecte municipal, 

 
 
 

Joan Pascual Femenías                        
 


