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MEMÒRIA 
 
 

 
1.- ANTECEDENTS 

L’Ajuntament de Manacor ha establit una sèrie de prioritats per tal de millorar les infraestructures 
dels nuclis urbans del municipi i ha considerat necessària la intervenció en un tram del carrer Port, 
entre les travesseres dels carrers Gual i Bordils de Porto Cristo, motiu pel qual fa l’encàrrec del 
present projecte constructiu, amb l'objectiu de definir les actuacions a desenvolupar i determinar el 
seu cost. 
 
 
2.- OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del projecte és exposar les principals necessitats a satisfer, determinar els factors que 
intervenen, i justificar la solució proposada des del punt de vista tècnic i econòmic, per tal de resoldre 
les deficiències existents en la morfologia, pavimentació i infraestructures del carrer Port en el tram 
entre les travesseres dels carrers Gual i Bordils de Porto Cristo. 
 
 
3.- ESTAT ACTUAL 
El carrer Port  presenta una distribució formada per un carril central per al trànsit de vehicles en un 
sol sentit i dues voreres laterals, tal com es mostra a la següent fotografia i a les de l'annex 1. 
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Pel que fa a les infraestructures, el carrer disposa dels següents serveis bàsics:  

• Evacuació d'aigües residuals: hi ha un conducte que recorre tot el carrer Port, però presenta 
una reducció de secció entre els carrers Gual i Sant Simó. Aigües amunt del carrer Gual la 
secció és de 200 mm, al tram Gual - Sant Simó és de 150 mm, i aigües avall de Sant Simó és 
de 400 mm. 

• Aigua potable: hi ha dos conductes de 90 mm disposats longitudinalment en tot el carrer Port, 
un a cada costat del vial, sota les voreres. 

• Drenatge: en funció dels elevats pendents i la pràctica absència de punts baixos relatius, el 
drenatge es produeix de manera natural per la superfície del carrer, no es disposa 
d'infraestructura específica. 

• Enllumenat: es disposa de servei enllumenat públic format per fanals de poca alçada 
distribuïts de manera alternada als dos costats del carrer cada 12 m aproximadament. 

• Altres serveis: es disposa tant de xarxa de subministrament elèctric com de 
telecomunicacions, de distribució principalment aèria amb alguns trams troncals soterrats.  

• Actualment no es disposa d'infraestructura de subministrament de gas al carrer Port, i hi ha 
una empresa distribuïdora (Redexis) interessada en la seva instal·lació, motiu pel qual s'ha 
dimensionat la secció transversal per tal que aquesta instal·lació sigui possible i ben 
estructurada. 

Prèviament a l' inici de les obres, el contractista haurà de localitzar i marcar in situ tots els serveis 
afectats en funció de la documentació obtinguda de les companyies distribuïdores afectades i de les 
cates realitzades sobre el terreny. 

 

4.- CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES PROJECTADES 

El tram de carrer afectat pel projecte és de caràcter comercial, amb un alt l'índex de trànsit de 
vianants. Així mateix, representa un dels principals accessos del trànsit rodat a la zona portuària, ja 
que connecta directament amb la carretera Porto Cristo-Manacor i enllaça amb la façana marítima de 
Porto Cristo. 
 
Amb el projecte es pretén millorar l'accessibilitat del vial per als vianants de manera compatible amb 
el trànsit de vehicles. 
 
S'ha considerat que la millor alternativa per aconseguir aquest objectiu és habilitar un carrer amb 
plataforma única, sense esglaons en tota la calçada, amb una separació entre la part del vial 
exclusiva per vianants i la part compartida per vianants i vehicles basada en la diferència de 
composició, textures i colors del paviment, més que en la diferència brusca de cotes. 
 
Així mateix, es considera necessari millorar les diferents infraestructures afectades i tenir en compte 
la possibilitat de dotar el vial amb d'una infraestructura de subministrament de gas. 
 
Es destaquen les següents millores: 
 

• Xarxa d'evacuació d'aigües residuals. Es substitueix la conducció de 150 mm de diàmetre 
existent entre els pous situats a les travesseres del carrer Port  amb els carrers Gual i Sant 
Simó, per una conducció de 400 mm. 

• Drenatge. El fet de definir una plataforma única deixa sense sortida les baixants que 
actualment aboquen a la rasant del vial de trànsit a través de la vorada. Així mateix, la pròpia 
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eliminació de la vorada i la correcció dels pendents transversals implica puja la superfície 
d'escorrentia a cota de trajecte dels vianants. 

Per aquestes raons es considera necessària la disposició d'un conducte soterrat de recollida i 
evacuació d'aigües pluvials en tot el tram afectat. 

• Enllumenat. Per tal de millorar la seguretat i qualitat del servei es proposa la renovació tant 
de la infraestructura (conductes, cablejat i presa de terra), com dels fanals (bàculs i 
lluminària). La nova línia d'enllumenat es disposaria a un sol costat del carrer, afavorint així la 
possibilitat d'allotjar una conducció de distribució de gas al costat alliberat. 

Així mateix, la nova lluminària amb tecnologia led permet millorar l'eficiència energètica sense 
perjudici de mantenir tant luminància com coeficient d'uniformitat adequats a la tipologia del 
vial. 

 
Les obres consistiran en l'execució de les següents operacions: 

• Desmuntatge de papereres i fanals. 

• Localització i marcatge de serveis existents.   

• Demolició de les voreres. Es desmuntarà l'enrajolat existent i la solera que el suporta 
fins a un gruix aproximat de 35 cm per tal de preparar una caixa per al nou paviment de 
la vorera. 

• Fressat del paviment asfàltic existent als extrems del tram afectat per les obres, per tal 
d'empatar amb la rasant contigua, i dels trams intermitjos que no presentin un mínim de 
11 cm de marge entre el paviment existent i la nova rasant. 

• Execució de rases per a noves infraestructures (enllumenat,aigües pluvials i residuals). 

• Col·locació de conductes a les rases, execució d'unions, arquetes i pous de registre. 

• Refinament d'excavació i sanejament de les caixes de les voreres i de la franja central 
del vial. 

• Formació de base de tot-u i anivellació de fons d'excavació. 

• Col·locació de vorades a les zones de transició: extrems del tram afectat per les obres i 
creuaments amb els carrers perpendiculars. 

• Execució de soleres que formen la base de les voreres i de la franja central del vial, 
amb una capa de formigó de 20 cm de gruix armat amb fibres de polietilè. L'execució de 
la cara superior de la solera es controlarà de manera que les seves cotes siguin el més 
ajustades possible a les condicions de contorn. 

• Encintat de les voreres i eix central del vial mitjançant franja longitudinal de llamborda 
de 8 cm de gruix i 20 cm d'amplada. Aquests 3 eixos constitueixen les línies mestres del 
paviment i determinaran els pendents longitudinal i transversal, per la qual cosa la seva 
col·locació haurà de ser molt precisa. 

• Sobre la solera s'estendrà una base d'arena grossa i es col·locarà el paviment de 
llambordins prefabricats multiformat, de 8 cm de gruix, amb un 2% de pendent 
transversal. Els punts baixos de les seccions transversals varien de manera contínua 
segons s'indica al plànol 10-2. Les juntes dels llambordins s'ompliran amb arena fina. 

• Entre els encintats central i laterals quedaran dues franges d' aproximadament 1,40 m, 
on s'estendrà mescla bituminosa que s'enrasarà amb els encintats, mitjançant una 
execució per tongades. La primera tongada, de mescla oberta tipus G20, servirà per 
omplir, igualar i donar pendents al fons de la caixa a 11 cm per sota de la cota d'acabat. 
A continuació s'estendran dues capes més, una base de 7 cm, tipus G20, i una darrera 
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capa de mescla tancada tipus S12. Prèviament a l'estesa de cada tongada es regarà 
amb betum la superfície d'aplicació. 

• Finalment, es realitzaran les tasques d'acabats: reposició de marcs i tapes de serveis a 
la cota final, col·locació de reixes, fanals, cablejat i connexió dels fanals, col·locació de 
pilones i papereres. 

 

5.- PROGRAMA DE TREBALL I TERMINI D'EXECUCIÓ 

A l’annex 3 s’exposa, mitjançant un diagrama de Gantt, el pla d’obres amb les unitats bàsiques a 
desenvolupar. El termini d’execució és de DOS (2) mesos. 
 

6.- DISPONIBILITAT DELS TERRENYS 

Les obres es situen completament en via pública, per tant, l’ajuntament de Manacor disposa dels 
terrenys necessaris per a la seva execució. 

 

7.- ASSATJOS 

Durant l’execució de les obres es realitzaran els assajos pertinents d’acord amb el que s’indica al 
Plec de Prescripcions Tècniques (el contractista invertirà un mínim d'un 1% a control de qualitat 
segons les indicacions de la Direcció Facultativa). 
 
 
8.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Els preus s’han calculat en funció de la mà d’obra, la maquinària i els materials necessaris per dur a 
terme les obres definides, considerant un 13% de despeses generals, un 6% de benefici industrial i 
un 21% en concepte de IVA. A l’annex 2 a la Memòria hi figura la justificació dels preus considerats 
al per al càlcul del pressupost (Document nº4 ). 
 
 
9.- MESURES DE SEGURETAT 

Les mesures de seguretat de l’obra es definiran en un pla que serà informat pel Coordinador de 
Seguretat i aprovat pel promotor de les obres, prèviament al seu començament. Les bases i el 
contingut d’aquest pla quedaran regulades a l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut Laboral del projecte 
d’execució de les obres, presentat a l'annex 4 d'aquesta memòria. 
 
 
10.- COMPLIMENT DE LA NORMATIVA ESTATAL I AUTONÒMICA VIGENT 

Es fa constar expressament que es donarà compliment a la normativa vigent, estatal i autonòmica, 
que sigui d’aplicació. 
 
El traçat i la disposició de voreres i voravies definides al projecte s’adaptaran al que disposa la llei de 
supressió de barreres arquitectòniques. 
 
Els residus generats per les obres es tractaran d’acord amb el Pla Director Sectorial per a la Gestió 
de Residus de la Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca, 
havent-se considerat el seu cost al pressupost. 
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11.- COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

Es fa constar que les obres definides en aquest projecte compleixen les disposicions de la normativa 
urbanística vigent al municipi de Manacor. 
 
 

12.- GESTIÓ DE RESIDUS 

A l’annex 5 s’exposa una fitxa de càlcul dels residus generats per l’execució de les obres. Una part 
d’aquests residus es reutilitza a l'àmbit pròxim a l'obra, una altra part requereix el seu trasllat a una 
planta d’abocament i tractament. 

El volum de residus resultant és el següent: 
 
- Terres reutilitzades a la pròpia obra:  348,0 T  
- Residus aprofitables sense tractament: 208,4 T 
- Residus que requereixen tractament: 694,5 T 
 

Atès que es tracta de residus nets, els residus que requereixen tractament es trituraran per al seu 
reaprofitament a l'àmbit de la pròpia obra. 
 

13.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

El pressupost d'execució material de les obres és de DOS-CENTS VUIT MIL TRES-CENTS TRENTA 
VUIT euros AMB NORANTA VUIT cèntims (208.338,98 €). 
 
Aplicant un augment del 13% en concepte de despeses generals i un 6% de benefici industrial sobre 
el pressupost d’execució material, i un 21% d’IVA sobre el resultat, obtenim un pressupost base de 
licitació de DOS-CENTS NORANTA NOU MIL NOU-CENTS VUITANTA SET euros AMB TRENTA 
cèntims (299.987,30 €). 
 
 
14.- PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 

Obtenim el Pressupost per al coneixement de l'Administració sumant els següents capítols: 
Pressupost base de licitació, cost de les taxes de gestió de residus, cost de les expropiacions i 
indemnitzacions per ocupació temporal i altres béns afectats, i aportació de l’1% del Pressupost base 
de licitació en concepte obres dedicades a l'enriquiment del Patrimoni Històric Espanyol (Reial decret 
111/1986, de 10 de gener, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español i article 80 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les 
Illes Balears), que en aquest cas no és d'aplicació atès que el pressupost és inferior a 300.000 €. 

Per tant el pressupost per al coneixement de l'Administració serà: 

- Pressupost base de licitació:   299.987,30 € 

- Taxes de gestió de residus (annex 5):             0,00 € 

- Valoració de les indemnitzacions:      0,00 €  

- 1% aportació al Patrimoni Històric: No es requereix aplicació  

 
TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ= 299.987,30 € 

 

On no s'han considerat taxes de gestió de residus atès que es tractaran en l'àmbit de la pròpia obra. 

08fbc
Nuevo sello



ADEQUACIÓ DE PAVIMENT I SERVEIS AL CARRER PORT DE PORTO CRISTO ENTRE ELS CARRERS GUAL I BORDILS 
NOVEMBRE 2017 
 

M-6 

15.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Els treballs corresponen principalment a obra civil d’excavació i farciment de rases, moviments de 
terres i pavimentació, que considerarem incloses en el grup de vials i pistes, subgrup d’obres vials 
sense qualificació específica, segons la nomenclatura del Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

Tenint en compte que el termini d'execució és inferior a un any i que la part del pressupost base de 
licitació corresponent al grup d'obra viària sense qualificació específica és de l’ordre de 200.000 €, la 
categoria exigible seria la 2. 

Per tant, es considera que la classificació de contractista més adequada per a l'execució de les 
obres és la següent: 

−  Grup G (Vials i pistes), Subgrup 6 (Obres vials sense qualificació específica), Categoria 2 
(anualitat mitjana compresa entre 150.000 i 360.000 €) 
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DOCUMENT Nº2.- PLÀNOLS 
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PLÀNOL 2.- ESTAT ACTUAL I TOPOGRAFIA (1 FULL) 

PLÀNOL 3.- PLANTA GENERAL (1 FULL) 
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PLÀNOL 5.- PLANTA DE REPLANTEJAMENT (1 FULL) 
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DOCUMENT Nº3.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

DOCUMENT Nº4.- PRESSUPOST 

CAPÍTOL 1.- AMIDAMENTS 

CAPÍTOL 2.- QUADRES DE PREUS 

CAPÍTOL 3.- PRESSUPOSTS PARCIALS 

CAPÍTOL 4.- PRESSUPOST GENERAL 

 

 

17.- CONCLUSIÓ 

Amb l’especificat en el present projecte es justifica i descriu una proposta per tal de millorar 
l'accessibilitat i solucionar les deficiències de les infraestructures existents al tram de carrer Port de 
Porto Cristo comprès entre els carrers Gual i Bordils, definint-se una obra completa. 
 
Pel que fa a la licitació de les obres es considera que no són susceptibles de dividir en diferents lots 
de manera compatible amb una execució eficient. 
 
El projecte es posa a disposició del promotor, l’Ajuntament de Manacor, per si es considera 
convenient continuar la seva tramitació 

 
 

Manacor, novembre de 2017 
 

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE 
 
 
 
 

Rafel Rosselló Estelrich 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Col·legiat nº 11.015 
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FOTO 1.- Travessera Port-Gual, sentit de terra a mar. 

 
FOTO 2.- Detall de fanal. 
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FOTO 3.- Travessera Port-Sanglada, sentit de mar a terra. 

 
FOTO 4.- Travessera Port-Sant Simó, sentit de terra a mar. 
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FOTO 5.- Detall de rebaixos de voreres. 

 
FOTO 6.- Travessera Port-Muntaner, sentit de terra a mar. 
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FOTO 7.- Travessera Port-Sureda, sentit de terra a mar. 

 
FOTO 8.- Carrer Sureda, detall transició de la vorada. 
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FOTO 11.- Travessera Port-Bordils, sentit de mar a terra. 

 
FOTO 12.- Travessera Port-Bordils, vista des de Bordils. 
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FOTO 13.- Carrer Bordils. 

 
FOTO 14.- Detall de baixant. 
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ANNEX 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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1 TREBALLS PRÈVIS

1.1 1.1 U Execució de cates per a localitzció de serveis existents, pluvials,
fecals, aigua potable i qualsevol servei públic o privat a la via pública.
Acondicionament del terreny per evitar el seu desmoronament. Inclou
la reposició del terreny amb material de granulometria adequada
degudament compactat, al 95% del Proctor Modificat i transport de
material no recuperable a abocador autoritzat.

B0001.0030 0,726 h oficial 1ª 21,000 15,25
B0001.0060 0,726 h Peon especializado 17,000 12,34
B3008.0070 0,100 h camion volquete 4 m3 de carga uT 27,136 2,71
%04000400_1 4,000 % Medios auxiliares 30,300 1,21

5,000 % Costes indirectos 31,510 1,58

Precio total por U  ................................................... 33,09

1.2 1.2 U Desmuntatge i retirada de paperera a magatzem del promotor.

A0121000 0,484 H OFICIAL 1A 21,000 10,16
B0001.0060 0,484 h Peon especializado 17,000 8,23
C15018U0 0,300 h Camión de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 36,468 10,94

5,000 % Costes indirectos 29,330 1,47

Precio total por U  ................................................... 30,80

1.3 1.3 U Desmontaje para recolocación posterior de luminaria exterior,
soporte, accesorios y elementos de sujeción, de hasta 5 m de altura
como máximo, derribo de cimiento de hormigón con medios
mecánicos, acopio, y carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor incluso transporte a almacén, totalmente acabado.

A012H000 0,387 h Oficial 1a electricista 21,000 8,13
A013H000 0,387 h Ayudante electricista 17,000 6,58
B0001.0060 0,387 h Peon especializado 17,000 6,58
C1504R00 0,400 h Camión cesta h=10m 36,936 14,77
C1107431 0,400 h Miniexcavadora s/caden. 2-5,9t,+marti... 53,760 21,50

5,000 % Costes indirectos 57,560 2,88

Precio total por U  ................................................... 60,44

Anejo de justificación de precios
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2 DEMOLICIONS I EXCAVACIONS

2.1 2.1 m2 Demolició fins a 50 cm de gruix amb maquinària i medis manuals de
voravies i vorades existents, inclou la solera i la fonamentació de la
vorada, amb recuperació de la mateixa, paletitzada i transportada a
dipòsit municipal, inclòs sanejament de la base, refinament de
l'esplanada i amuntagament de materials a peu d'obra per a seu
reaprofitament o càrrega a camió.

B0001.0030 0,116 h oficial 1ª 21,000 2,44
B0001.0060 0,116 h Peon especializado 17,000 1,97
mq01pan010b 0,054 h Pala cargadora sobre neumáticos de ... 36,883 1,99
%03500350_1 3,500 % Medios auxiliares 6,400 0,22

5,000 % Costes indirectos 6,620 0,33

Precio total por m2  ................................................. 6,95

2.2 2.2 m2 Escarificació o fressat del paviment existent i/o excavació de terreny
per a realitzar caixa de vial, inclosa la compactació i l'anivellació, fins
a una fondària de 15 cm, amb medis mecànics i equip de fressat d'una
amplitut de treball de 0.6 A 1.19 m, en pendent inferior al 25%, inclòs
amuntagament de materials a peu d'obra per a seu reaprofitament o
càrrega a camió, i part proporcional de talls nets de disc.

B0001.0060 0,087 h Peon especializado 17,000 1,48
CR261121 0,180 H TRACTOR S/NEUMÁTICOS 14.7-25... 18,190 3,27

5,000 % Costes indirectos 4,750 0,24

Precio total por m2  ................................................. 4,99

2.3 2.3 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD Y HASTA 2 M
DE ANCHO, EN TERRENO COMPACTO, CON MEDIOS MECÁNICOS Y
CARGA MECÁNICA DEL MATERIAL EXCAVADO O ACOPIO

B0001.0060 0,145 h Peon especializado 17,000 2,47
C1315B20 0,100 H RETROEXCAVADORA MEDIANA,BI... 45,955 4,60
%03500350_1 3,500 % Medios auxiliares 7,070 0,25

5,000 % Costes indirectos 7,320 0,37

Precio total por m3  ................................................. 7,69

2.4 2.4 m3 Relleno de gravilla fina en asiento y recubrimiento de tuberia, incluso
vertido y rasanteo

B0001.0030 0,010 h oficial 1ª 21,000 0,21
B0001.0060 0,048 h Peon especializado 17,000 0,82
B3001.0030 1,000 m3 arido fino para mezclas 10,309 10,31
B3008.0080 0,005 h camion volquete 8 m3 de carga uT 30,153 0,15
B3008.0290 0,008 h pala cargadora s/neumaticos de 43,634 0,35
%0310 3,100 % Medios auxiliares 11,840 0,37

5,000 % Costes indirectos 12,210 0,61

Precio total por m3  ................................................. 12,82

2.5 2.5 m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA HASTA 3 m DE
PROFUNDIDAD, CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, EN TONGADAS DE ESPESOR HASTA 25 CM,
UTILIZANDO PISÓN VIBRANTE, CON COMPACTACIÓN DEL 95 % PM

C133A0K0 0,150 H PISÓN VIBRANTE,PLA.60CM 6,654 1,00
B0001.0060 0,145 h Peon especializado 17,000 2,47
C1315020 0,150 H RETROEXCAVADORA MEDIANA 43,197 6,48
%03500350_1 3,500 % Medios auxiliares 9,950 0,35

5,000 % Costes indirectos 10,300 0,52

Precio total por m3  ................................................. 10,82
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2.6 2.6 m3 TRANSPORTE DE TIERRAS,CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 30 KM
Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA, CON CAMIÓN PARA
TRANSPORTE DE 12 T, INCLUSO DESCARGA Y EXTENDIDO EN
LUGAR DE REUTILIZACIÓN,CANTERA O VERTEDERO AUTORIZADO

C1501800 0,135 H CAM.TRANSP. 12 T 28,138 3,80
5,000 % Costes indirectos 3,800 0,19

Precio total por m3  ................................................. 3,99

2.7 2.7 m3 TRANSPORTE DE ESCOMBROS AL VERTEDERO AUTORIZADO, CON
UN RECORRIDO DE HASTA 30 KM, CON CAMIÓN DE 12 T, INCLOSA
DESCÀRREGA

C1501800 0,150 H CAM.TRANSP. 12 T 28,138 4,22
5,000 % Costes indirectos 4,220 0,21

Precio total por m3  ................................................. 4,43

2.8 2.8 T Trituración de residuos de construcción y demolición, incluyendo
carga y transporte posterior a lugar de empleo en el ámbito de la
misma obra.

B0001.0030 0,082 h oficial 1ª 21,000 1,72
B0001.0060 0,082 h Peon especializado 17,000 1,39
B3010.0401 0,090 h retroexcavadora equipada con trit 55,538 5,00
B3008.0070 0,045 h camion volquete 4 m3 de carga uT 27,136 1,22
%0510 5,100 % Medios auxiliares 9,330 0,48

5,000 % Costes indirectos 9,810 0,49

Precio total por T  .................................................. 10,30

Anejo de justificación de precios
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3 AIGUA POTABLE

3.1 3.1 U Hidrant de columna seca tipus columna hidrant a l'exterior (CHE)
ajustat a norma UNE-EN 14384 i certificat AENOR, amb presa recta a
xarxa de 4" DN 100 mm, carret de 300 mm, amb dues boques de
sortida de 2.5" DN 70 mm, amb racors i taps, totalment instal·lat i
funcionant inclosa valvuleria, material i arqueta de connexió a xarxa i
petita excavació, execució de fonament, ancoratge i ajustament de
paviment.

B0001.0030 1,162 h oficial 1ª 21,000 24,40
B0001.0060 1,162 h Peon especializado 17,000 19,75
CHE_1 1,000 ud hidrant columna seca tipus CHE 773,652 773,65
MC_CHE_1 1,000 ud material complementari hidrant CHE 77,365 77,37
%03100310 3,100 % Medios auxiliares 895,170 27,75

5,000 % Costes indirectos 922,920 46,15

Precio total por U  ................................................... 969,07

3.2 3.2 U AFECCIÓN DE SEVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN
TRAMO DE CALLE (ENTRE TRAVESÍAS) O 50 m DE LONGITUD.
INCLUYE TODO TIPO DE TRABAJO NECESARIO PARA LA
LOCALIZACIÓN PREVIA DE SERVICIOS, LA REPOSICIÓN DE
SERVICIOS QUE INTERFIERAN EN EL TRAZADO DEL RESTO DE
INFRAESTRUCTURAS A INSTALAR, LA DISPOSICIÓN DE SISTEMAS
PROVISIONALES DE SUMINISTRO A USUARIOS Y LA REPARACIÓN
DE ROTURAS.

A0121000 9,681 H OFICIAL 1A 21,000 203,30
B0001.0060 9,681 h Peon especializado 17,000 164,58
MC_SE_AP_1 1,000 ud material complementari serveis afecta... 145,125 145,13
%0300 3,000 % Medios auxiliares 513,010 15,39

5,000 % Costes indirectos 528,400 26,42

Precio total por U  ................................................... 554,82
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4 PLUVIALS

4.1 4.1 m Tubo de PVC SN8 de 315 mm de diámetro nominal exterior, de pared
maziza y 6 bar de presión nominal, unión elástica con anilla
elastomérica de estanqueidad, según la norma UNE-EN 1452-2,
colocado en el fondo de la zanja sobre lecho de arena, incluido  parte
proporcional de medios auxiliares y entronques a pozos

A013M000 0,290 h Ayudante montador 17,000 4,93
A012M000 0,290 h Oficial 1a montador 21,000 6,09
BFA1R380 1,020 m Tubo PVC SN8, DN=315mm,PN=6ba... 27,078 27,62
%03100310 3,100 % Medios auxiliares 38,640 1,20

5,000 % Costes indirectos 39,840 1,99

Precio total por m  ................................................... 41,83

4.2 4.2 m Tubo de PVC SN8 de 400 mm de diámetro nominal exterior, de pared
maziza y 6 bar de presión nominal, unión elástica con anilla
elastomérica de estanqueidad, según la norma UNE-EN 1452-2 y
colocado en el fondo de la zanja sobre lecho de arena, incluido  parte
proporcional de medios auxiliares y entronques a pozos

A012M000 0,339 h Oficial 1a montador 21,000 7,12
A013M000 0,339 h Ayudante montador 17,000 5,76
C1503500 0,100 h Camión grúa 5t 45,437 4,54
BD7FC030 1,050 m Tubo PVC SN8 pared maciza,sanea... 43,518 45,69
%03100310 3,100 % Medios auxiliares 63,110 1,96

5,000 % Costes indirectos 65,070 3,25

Precio total por m  ................................................... 68,32

4.3 4.3 U Arqueta i reixa de drenatge tipus RM20 de Fundición Benito, o similar,
classe C-250, de 20 cm d'amplada i 75 de longitud, amb formació
d'arqueta i entroncament o connexió directa a tubs de drenatge,
totalmente instal·lada.

A0121000 1,936 H OFICIAL 1A 21,000 40,66
B0001.0060 1,936 h Peon especializado 17,000 32,91
BD5ZUC02_... 1,000 U Marco y reja de fundición dúctil tipo ... 62,891 62,89
B0D7UC02 3,000 m2 Amortización de tablero de madera d... 1,212 3,64
B0D21030 6,000 m Tablón madera pino p/10 usos 0,384 2,30
B0A3UC10 0,300 kg Clavo de acero 1,296 0,39
B071UC01 0,008 m3 Mortero M-80 32,910 0,26
B060U310 0,300 m3 Hormigón HM-20, c.blanda y granula... 62,859 18,86
C1700006 1,000 h Vibrador interno de hormigón 1,502 1,50
C1503U10 0,150 h Camión grua de 5 t 45,431 6,81
CZ12U00A 0,500 h Compresor portatil de 7/10 m3/min de... 14,647 7,32

5,000 % Costes indirectos 177,540 8,88

Precio total por U  ................................................... 186,42

4.4 4.4 U Suministro y colocación de pozo de registro prefabricado de 100 cm
de diámetro y hasta 1,80 m de altura, incluso solera de hormigón de 
15 N/mm2 , anillo de entronque con tubos, cono superior y pates,
según planos

A0121000 1,936 H OFICIAL 1A 21,000 40,66
B0001.0060 1,936 h Peon especializado 17,000 32,91
BDDZU010 4,000 u Escalón para pozo de registro de 300... 4,899 19,60
B071UC01 0,050 m3 Mortero M-80 32,910 1,65
BDD1U024 1,000 u Cono prefabricado de reducción de 1... 48,456 48,46
B060U110 1,160 m3 Hormigón de 15 N/mm2, c.plástica y ... 56,908 66,01
BDD1U004 1,000 u Base prefabricada de pozo de registr... 50,390 50,39
CZ12U00A 0,952 h Compresor portatil de 7/10 m3/min de... 14,647 13,94
C1700006 1,905 h Vibrador interno de hormigón 1,502 2,86
C1503U10 0,667 h Camión grua de 5 t 45,431 30,30

5,000 % Costes indirectos 306,780 15,34

Precio total por U  ................................................... 322,12
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4.5 4.5 U Marco y tapa circular tipo Norinco solo 7 clase D400 EN 124, de
fundición GE 500-7 diametro 70/80 cm, o similar, con tapa equipada de
soporte elástico de perfil especial, articulada a 115º, extraible a 90º y
bloqueo de seguridad antirretroceso a 90º y bloqueo de seguridad ,
totalmente colocada.

A0121000 0,968 H OFICIAL 1A 21,000 20,33
B0001.0060 0,968 h Peon especializado 17,000 16,46
B071UC01 0,020 m3 Mortero M-80 32,910 0,66
BDDZU004 1,000 u Marco cuadrado y tapa circular clase... 179,010 179,01
C1503U10 0,286 h Camión grua de 5 t 45,431 12,99

5,000 % Costes indirectos 229,450 11,47

Precio total por U  ................................................... 240,92

4.6 4.6 m Conexión de imbornal a canalización mediante tubo de PVC de 200
mm de diámetro nominal, tipo SANECOR o equivalente con unión por
junta elástica incluye toda la obra civil asociada incluso parte
proporcional de trabajos de entronque a imbornal.

A012M000 0,387 h Oficial 1a montador 21,000 8,13
A013M000 0,387 h Ayudante montador 17,000 6,58
BD7F5370 1,000 m Tubo PVC-U pared maciza,saneam.p... 8,371 8,37
%03100310 3,100 % Medios auxiliares 23,080 0,72

5,000 % Costes indirectos 23,800 1,19

Precio total por m  ................................................... 24,99

4.7 4.7 U Arqueta de registro de 30x30 cm, paredes de 10 cm de espesor de
hormigon en masa H-150, enlucido interior, marco y reja de fundicion.
Unidad totalmente ejecutada y en servicio. Incluye parte proporcional
de conexión a red general.

B0001.0030 0,726 h oficial 1ª 21,000 15,25
B0001.0060 0,726 h Peon especializado 17,000 12,34
B3017.0060 1,000 u tapa y marco de fundicion de 37x 23,996 24,00
A0901.0010 0,025 m3 mortero tipo m-250, obra 83,600 2,09
A0902.0030 0,150 m3 hormigon en masa tipo H-150, ela 76,970 11,55
A0902.0040 0,888 m2 encofrado recto madera 1 cara 20,150 17,89
%0390 3,900 % Medios auxiliares 83,120 3,24

5,000 % Costes indirectos 86,360 4,32

Precio total por U  ................................................... 90,68

4.8 4.8 m Conexión de bajante de pluviales de fachada a canalización mediante
tubo de PVC de 90 mm de diámetro nominal, con unión por junta
elástica incluye toda la obra civil asociada incluso trabajos de
entronque a arqueta.

A012M000 0,290 h Oficial 1a montador 21,000 6,09
A013M000 0,290 h Ayudante montador 17,000 4,93
BD7F5370_90 1,000 m Tubo PVC-U pared maciza,saneam.p... 4,845 4,85
%03100310 3,100 % Medios auxiliares 15,870 0,49

5,000 % Costes indirectos 16,360 0,82

Precio total por m  ................................................... 17,18

4.9 4.9 U Injerto pinza ø 400-300/ø90-200 con derivación a 90º, junta elástica,
incluida la preforación mediante elemento homologado de la
conducción principal, evitando que cualquier tipo de material se
introduce dentro del tubo, totalmente instalado.

A0121000 0,097 H OFICIAL 1A 21,000 2,04
A013M000 0,097 h Ayudante montador 17,000 1,65
BD7Y0010 1,000 u Injert pinsa ø400-300/ø90-200 amb d... 27,089 27,09
%03100310 3,100 % Medios auxiliares 30,780 0,95

5,000 % Costes indirectos 31,730 1,59

Precio total por U  ................................................... 33,32
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5 CLAVEGUERAM

5.1 5.1 m Tubo de PVC SN8 de 400 mm de diámetro nominal exterior, de pared
maziza y 6 bar de presión nominal, unión elástica con anilla
elastomérica de estanqueidad, según la norma UNE-EN 1452-2 y
colocado en el fondo de la zanja sobre lecho de arena, incluido  parte
proporcional de medios auxiliares y entroques a pozos.

A012M000 0,339 h Oficial 1a montador 21,000 7,12
A013M000 0,339 h Ayudante montador 17,000 5,76
C1503500 0,100 h Camión grúa 5t 45,437 4,54
BD7FC030 1,050 m Tubo PVC SN8 pared maciza,sanea... 43,518 45,69
%03100310 3,100 % Medios auxiliares 63,110 1,96

5,000 % Costes indirectos 65,070 3,25

Precio total por m  ................................................... 68,32

5.2 5.2 m Conexión de pozo de bloqueo (PB) a canalización mediante tubo de
PVC de 250 mm de diámetro nominal, tipo SANECOR o equivalente
con unión por junta elástica incluye toda la obra civil asociada incluso
parte proporcional de trabajos de entronque a PB.

A012M000 0,532 h Oficial 1a montador 21,000 11,17
A013M000 0,532 h Ayudante montador 17,000 9,04
BD7F5370_2... 1,000 m Tubo PVC-U pared maciza,saneam.p... 10,648 10,65
MC_SE_RES... 1,000 ud material complementari serveis afecta... 2,911 2,91
%03100310 3,100 % Medios auxiliares 33,770 1,05

5,000 % Costes indirectos 34,820 1,74

Precio total por m  ................................................... 36,56

5.3 5.3 U Injerto pinza ø 400/ø200 con derivación a 90º, junta elástica, incluida la
preforación mediante elemento homologado de la conducción
principal, evitando que cualquier tipo de material se introduce dentro
del tubo, totalmente instalado.

A0121000 0,097 H OFICIAL 1A 21,000 2,04
A013M000 0,097 h Ayudante montador 17,000 1,65
BD7Y0010_4... 1,000 u Injert pinsa ø400/ø250 amb derivació... 31,949 31,95
%03100310 3,100 % Medios auxiliares 35,640 1,10

5,000 % Costes indirectos 36,740 1,84

Precio total por U  ................................................... 38,58
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6 ENLLUMENAT PÚBLIC

6.1 6.1 U Desconnexió i retirada de cablejat existent inclosos medis auxiliars,
part proporcional per fanal instal·lat, inclòs transport a magatzems del
promotor

A012H000 0,968 h Oficial 1a electricista 21,000 20,33
A013H000 0,968 h Ayudante electricista 17,000 16,46
C1503500 1,000 h Camión grúa 5t 45,437 45,44

5,000 % Costes indirectos 82,230 4,11

Precio total por U  ................................................... 86,34

6.2 6.2 m Prisma formado por 2 tubos de polietileno de designación PE 100, de
110 mm de diámetro nominal, de 6 bar de presión nominal, serie SDR
26, UNE-EN 12201-2, conectado a presión y colocados en el fondo de
la zanja incluso separadores cada 2m y hormigonado del mismo con
hormigón HM-20

A013M000 0,158 h Ayudante montador 17,000 2,69
A012M000 0,158 h Oficial 1a montador 21,000 3,32
B064300C 0,084 m3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3... 57,589 4,84
BFB1E350 2,000 m Tubo PE 100,DN=110mm,PN=6bar,s... 2,901 5,80

5,000 % Costes indirectos 16,650 0,83

Precio total por m  ................................................... 17,48

6.3 6.3 U Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 15 cm de espesor de
hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado, sobre lecho de
arena

B0001.0060 1,743 h Peon especializado 17,000 29,63
B0001.0030 1,743 h oficial 1ª 21,000 36,60
B0310500 0,020 t Arena 0-3,5 mm 17,405 0,35
B0DF7G0A 1,007 u Molde metálico p/encof.arqueta alum... 1,006 1,01
B064300C 0,209 m3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3... 57,589 12,04
B0F1D2A1 11,004 u Ladrillo perforado,290x140x100mm,p/... 0,178 1,96

5,000 % Costes indirectos 81,590 4,08

Precio total por U  ................................................... 85,67

6.4 6.4 U Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, Norinco o similar, para
arqueta de servicios, apoyada, paso libre de 400x400 mm y clase
C-250 según norma UNE-EN 124, colocado con mortero

B0001.0030 0,339 h oficial 1ª 21,000 7,12
B0001.0060 0,339 h Peon especializado 17,000 5,76
BDKZH9C0 1,000 u Marco cuadrado,+tapa,fund.dúctil p/a... 48,400 48,40
B0710150 0,003 t Mort.albañilería M5,sacos,(G) UNE-... 31,187 0,09

5,000 % Costes indirectos 61,370 3,07

Precio total por U  ................................................... 64,44

6.5 6.5 U Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre 300 µm de
espesor, de 2000 mm longitud de 14,6 mm de diámetro, clavada al
terreno

A012H000 0,484 h Oficial 1a electricista 21,000 10,16
A013H000 0,484 h Ayudante electricista 17,000 8,23
BGYD1000 1,000 u P.p.elem.especiales p/picas toma tier... 4,018 4,02
BGD13220 1,000 u Pica toma tierra acero,long.=2000mm... 14,768 14,77

5,000 % Costes indirectos 37,180 1,86

Precio total por U  ................................................... 39,04

Anejo de justificación de precios
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6.6 6.6 m Suminstro y colocación de cinta señalizadora de 20 cm de ancho de
PE blanda normalizada

A0140000 0,010 h Manobre 16,700 0,17
BFX0M100 1,020 m Cinta de señalización 0,145 0,15

5,000 % Costes indirectos 0,320 0,02

Precio total por m  ................................................... 0,34

6.7 6.7 U Columna cilíndrica de 127 mm de diàmetre, tipus CANDELA de
Santa&Cole, de 6 m d'alçada, acer galvanitzat, acabat pintat, inclosos
ancoratges, placa d'assentament, excavació, retirada i transport de
terres sobrants, fonament format per dau de formigó HM-20 de
dimensions 0,9x0,9x0,7m, tub de PCV de 70mm, totalment col·locada i
funcional

A013H000 0,968 h Ayudante electricista 17,000 16,46
A012H000 0,968 h Oficial 1a electricista 21,000 20,33
B0001.0060 0,968 h Peon especializado 17,000 16,46
B064500C 0,567 m3 Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3... 56,223 31,88
BHM11F22 1,000 u Columna cilíndrica de 127 mm de di... 464,224 464,22
BHWM1000 1,000 u P.p.accesorios p/columnas 29,052 29,05
C1504R00 1,000 h Camión cesta h=10m 36,936 36,94

5,000 % Costes indirectos 615,340 30,77

Precio total por U  ................................................... 646,11

6.8 6.8 U Lluminària tipus CANDELA LED de Santa&Cole (48L 3000K IRC80
350mA), realitzada en injecció d'alumini i acabat pintat, amb sistema
òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA TII, amb font
d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali,
1-10V, regulador de flux en capçalera)Classe I, IP66, IK08, totalment
instal·lada i funcional

A012H000 0,387 h Oficial 1a electricista 21,000 8,13
A013H000 0,388 h Ayudante electricista 17,000 6,60
BHN15FC4 1,000 u Lluminària tipus CANDELA LED de S... 773,692 773,69
MC_LLUM_1 1,000 ud material complementari lluminària 130,584 130,58

5,000 % Costes indirectos 919,000 45,95

Precio total por U  ................................................... 964,95

6.9 6.9 m Suministro y colocación de cable eléctrico multiconductor de 4x6mm2
de sección, Afumex Expo (AS) ´´PRYSMIAN´´, para servicios móviles,
tipo H07ZZ-F (AS), tensión nominal 450/750 V, de alta seguridad en
caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible
(clase 5), aislamiento de elastómero reticulado, cubierta de poliolefina
reticulada, de tipo Afumex, de color gris con banda verde, totalmente
instalado

A012H000 0,115 h Oficial 1a electricista 21,000 2,42
A013H000 0,115 h Ayudante electricista 17,000 1,96
BG315550 1,020 m Cable de cobre de 4x6 mm2 3,662 3,74

5,000 % Costes indirectos 8,120 0,41

Precio total por m  ................................................... 8,53

Anejo de justificación de precios
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6.10 6.10 m Suministro y colocación de cable eléctrico multiconductor de
4x16mm2 de sección, Afumex Expo (AS) ´´PRYSMIAN´´, para servicios
móviles, tipo H07ZZ-F (AS), tensión nominal 450/750 V, de alta
seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre
recocido, flexible (clase 5), aislamiento de elastómero reticulado,
cubierta de poliolefina reticulada, de tipo Afumex, de color gris con
banda verde, totalmente instalado

A013H000 0,075 h Ayudante electricista 17,000 1,28
A012H000 0,075 h Oficial 1a electricista 21,000 1,58
BG315570 1,020 m Cable de cobre de 4x16 mm2 7,756 7,91

5,000 % Costes indirectos 10,770 0,54

Precio total por m  ................................................... 11,31

6.11 6.11 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2,
montado en malla de toma de tierra

A013H000 0,194 h Ayudante electricista 17,000 3,30
A012H000 0,194 h Oficial 1a electricista 21,000 4,07
%NAAA0150 1,500 % Gastos auxiliares 7,370 0,11
BGY38000 1,000 u P.p.elem.especiales p/conduc.Cu de... 0,144 0,14
BG380900 1,020 m Conductor Cu desnudo,1x35mm2 1,248 1,27

5,000 % Costes indirectos 8,890 0,44

Precio total por m  ................................................... 9,33

6.12 6.12 U Projecte elèctric i butlletí per a legalització de la instal·lació elèctrica
d'enllumenat públic, inclosa tramitació a la Conselleria d'Industria

Sin descomposición 761,905
5,000 % Costes indirectos 761,905 38,10

Precio total redondeado por U  ............................. 800,00

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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7 PAVIMENTACIÓ I FORMIGONS

7.1 7.1 m3 Base de tot-ú artificial estès i compactat al 98% del Proctor Modificat,
en anivellació de fons de caixa de vorera

C1311120 0,017 H PALA CARGADORA SOBRE NEUM... 50,249 0,85
B0001.0060 0,145 h Peon especializado 17,000 2,47
B0372000 1,000 M3 ZAHORRAS ART. 13,546 13,55
C1502E00 0,050 H CAM.CISTERNA 8M3 38,885 1,94
C133A030 0,200 H PISÓN VIBRANTE,DÚPLEX,1300 KG 11,567 2,31

5,000 % Costes indirectos 21,120 1,06

Precio total redondeado por m3  ........................... 22,18

7.2 7.2 m3 Solera de formigó HM-20/B/20/IIa amb fibres PE per a formació de
base de pavimentació, vibrat i curat

B0001.0060 1,017 h Peon especializado 17,000 17,29
A0121000 1,017 H OFICIAL 1A 21,000 21,36
B060U310 1,050 m3 Hormigón HM-20, c.blanda y granula... 62,859 66,00
C1700006 0,718 h Vibrador interno de hormigón 1,502 1,08
CZ12U00A 0,359 h Compresor portatil de 7/10 m3/min de... 14,647 5,26
MC_PAV_1 1,000 ud material complementari per paviments 9,671 9,67

5,000 % Costes indirectos 120,660 6,03

Precio total redondeado por m3  ........................... 126,69

7.3 7.3 m Tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa o formigó
fins a 20 cm de profunditat

A0121000 0,019 H OFICIAL 1A 21,000 0,40
B0001.0060 0,019 h Peon especializado 17,000 0,32
C110U005 0,060 h Depósito de aire comprimido de 3000 l 2,273 0,14
C110U070 0,020 h Equipo de máquina de sierra de disco... 12,571 0,25

5,000 % Costes indirectos 1,110 0,06

Precio total redondeado por m  ............................. 1,17

7.4 7.4 m2 Suministro y colocación de pavimento de adoquín de hormigón
prefabricado color a definir por la Dirección Facultativa, baldosa
multiformato de 10/14/17,5/21x14x8 cm de espesor, incluso rejuntado
y parte proporcional de encuentros, piezas especiales y dotación de
textura en zonas de paso de peatones (según normativa de
accesibilidad), totalmente acabado

A0121000 0,322 H OFICIAL 1A 21,000 6,76
B0001.0060 0,322 h Peon especializado 17,000 5,47
B051U012 0,002 t Cemento pórtland CEM I 32,5 R seg... 103,108 0,21
B9E1X03GB 1,000 m2 Pavimento de adoquín multiformato, ... 29,012 29,01
B0718U00 0,030 m3 Mortero seco de cemento 1:4, con adi... 34,631 1,04
C1503U10 0,050 h Camión grua de 5 t 45,431 2,27

5,000 % Costes indirectos 44,760 2,24

Precio total redondeado por m2  ........................... 47,00

7.5 7.5 m Suministro y colocación de pavimento como encintado, de a definir
por la Dirección Facultativa, 20x40x8cm,  todos los trabajos incluidos
incluso rejuntado y pp de encuentros, piezas especiales, totalmente
acabado

B0001.0060 0,145 h Peon especializado 17,000 2,47
A0121000 0,145 H OFICIAL 1A 21,000 3,05
B0718U00 0,006 m3 Mortero seco de cemento 1:4, con adi... 34,631 0,21
B051U012 0,001 t Cemento pórtland CEM I 32,5 R seg... 103,108 0,10
B9E1X03GD 0,200 m2 Pavimento de hormigón prefabricado... 26,111 5,22
C131U020 0,011 h Retroexcavadora de 50 hp, tipo CAT-... 42,135 0,46
C1503U10 0,011 h Camión grua de 5 t 45,431 0,50
C133U070 0,011 h Compactador vibrante dúplex de 130... 9,071 0,10

5,000 % Costes indirectos 12,110 0,61

Precio total redondeado por m  ............................. 12,72

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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7.6 7.6 m3 Formació de llit d'arena per a la col·locació de llambordes amb arena
grossa (2-4 mm) i farciment de juntes entre llambordes amb arena fina
(0,5-2 mm)

B0001.0030 0,068 h oficial 1ª 21,000 1,43
B0001.0060 0,068 h Peon especializado 17,000 1,16
B0111000 0,050 m3 Agua 1,615 0,08
B031U030 1,000 m3 Arena de cantera de piedra granítica,... 15,481 15,48
C131U020 0,033 h Retroexcavadora de 50 hp, tipo CAT-... 42,135 1,39
C1502U10 0,013 h Camión cisterna de 6000 l 39,195 0,51
C133U080 0,067 h Pisón vibrante de placa de 60 cm de ... 6,478 0,43

5,000 % Costes indirectos 20,480 1,02

Precio total redondeado por m3  ........................... 21,50

7.7 7.7 m BORDILLO RECTO CON PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN
PARA BORDILLO, DE 17X28 CM, COLOCADO SOBRE BASE DE
HORMIGÓN HM-20/P/40/I DE 25 A 30 CM DE ALTURA, Y REJUNTADO
CON MORTERO MIXTO 1:2:10

D070A4D1 0,001 M3 MORTERO CEM.PORTLAND+CAL+... 89,180 0,09
B0001.0030 0,242 h oficial 1ª 21,000 5,08
B0001.0060 0,484 h Peon especializado 17,000 8,23
B0641090 0,100 M3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I,>= 200KG... 67,264 6,73
B9651780 1,050 M PIEZA RECTA HORM.P/BORDILLO ... 6,779 7,12

5,000 % Costes indirectos 27,250 1,36

Precio total redondeado por m  ............................. 28,61

7.8 7.8 m2 Rec d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb una
dotació de 1 KG/m2

G9J11H00 0,001 T RIEGO DE ADHER.CON EMULSIÓN... 473,040 0,47
5,000 % Costes indirectos 0,470 0,02

Precio total redondeado por m2  ........................... 0,49

7.9 7.9 T BASE DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, DE COMPOSICIÓN
GRUESA G-20, CON ÁRIDO CALCÁREO Y BETÚN ASFÁLTICO DE
PENETRACIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 97 % DEL ENSAYO
MARSHALL

C13350C0 0,020 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 39,843 0,80
B9H1D210 1,000 T MEZCLA BITUM.CALIENTE G-20,ÁR... 67,694 67,69
B0001.0060 0,145 h Peon especializado 17,000 2,47
B0001.0030 0,048 h oficial 1ª 21,000 1,01
C170D0A0 0,020 h Corró vibratori autopropulsat pneumàt... 50,578 1,01
C1709B00 0,020 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 46,709 0,93

5,000 % Costes indirectos 73,910 3,70

Precio total redondeado por T  .............................. 77,61

7.10 7.10 m2 Rec d'imprimació amb emulsió bituminosa aniònica EAL-1, amb
dotació de 1.2 KG/m2

G9J12K00 0,001 T RIEGO DE IMPRIM.CON EMULSIÓN... 461,750 0,46
5,000 % Costes indirectos 0,460 0,02

Precio total redondeado por m2  ........................... 0,48

Anejo de justificación de precios
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7.11 7.11 T PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE
COMPOSICIÓN SEMIDENSA S-12 CON ÁRIDO CALCÁREO Y BETÚN
ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 97
% DEL ENSAYO MARSHALL

B0001.0030 0,048 h oficial 1ª 21,000 1,01
B0001.0060 0,145 h Peon especializado 17,000 2,47
B9H17210 1,000 T MEZCLA BITUM.CALIENTE S-12,ÁR... 77,375 77,38
C13350C0 0,020 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 39,843 0,80
C1709B00 0,020 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 46,709 0,93
C170D0A0 0,020 h Corró vibratori autopropulsat pneumàt... 50,578 1,01

5,000 % Costes indirectos 83,600 4,18

Precio total redondeado por T  .............................. 87,78

Anejo de justificación de precios
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8 SERVEIS GENERALS I ACABATS

8.1 8.1 U Subministrament i col·locació de paperera tipus ArcoIris C-2012 de
Fabregas, o similar, inclosos i ancoratges i completa instal·lació.

B0001.0060 0,388 h Peon especializado 17,000 6,60
A0121000 0,388 H OFICIAL 1A 21,000 8,15
B96U020_RR 1,000 ud Paperera tipus ArcoIris C-2012 de Fa... 188,617 188,62
%03100310 3,100 % Medios auxiliares 203,370 6,30

5,000 % Costes indirectos 209,670 10,48

Precio total redondeado por U  ............................. 220,15

8.2 8.2 U Pilona tipus Hospitalet H214 de FDB o Dalia Flex H314F (segons criteri
de la Direcció Facultativa), de 1m d'altura i 95 mm de diàmetre, o
similar, inclosa dau de formigó de fonament, totalmente col·locada
amb empotrament fix, inclosos elements de ancoratge.

B0001.0060 0,387 h Peon especializado 17,000 6,58
A0121000 0,387 H OFICIAL 1A 21,000 8,13
B064300C 0,084 m3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3... 57,589 4,84
B96U020 1,000 ud Pilona tipus Hospitalet H214 de FDB,... 48,353 48,35
CMQ03001 0,148 H MARTILLO PICADOR 20 CV 3,947 0,58
%03100310 3,100 % Medios auxiliares 68,480 2,12

5,000 % Costes indirectos 70,600 3,53

Precio total redondeado por U  ............................. 74,13

8.3 8.3 m2 Pintat de marques vials en forma de bandes superficials amb pintura
reflexant i microesferes de vidre

C1B02B00 0,035 H MÁQUINA P/PINTAR BANDA VIAL ... 20,570 0,72
A0121000 0,050 H OFICIAL 1A 21,000 1,05
B0001.0060 0,025 h Peon especializado 17,000 0,43
B8ZB1000 0,350 KG PINTURA REFLECTANTE P/SEÑAL. 7,413 2,59
BBM1M000 0,250 KG MICROESFERAS DE VIDRIO 4,153 1,04

5,000 % Costes indirectos 5,830 0,29

Precio total redondeado por m2  ........................... 6,12

8.4 8.4 U Placa d'acer galvanitzat per a senyals de trànsit d'indicacions de
"zona prioritat vianants" o "velocitat màxima 20", amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació i suport, totalment
col·locada.

B0001.0060 0,784 h Peon especializado 17,000 13,33
BBM1U140 1,000 u Placa acer.galv.reflectància nivell 2 106,386 106,39
%03100310 3,100 % Medios auxiliares 119,720 3,71

5,000 % Costes indirectos 123,430 6,17

Precio total redondeado por U  ............................. 129,60

8.5 8.5 U Reposició a cota d'acabat de marc i tapa de registre de serveis de
forma quadrada o rodona, i grandària inferior a 1 m de costat o
diàmetre

B0001.0060 0,969 h Peon especializado 17,000 16,47
A0121000 0,485 H OFICIAL 1A 21,000 10,19
%03100310 3,100 % Medios auxiliares 26,660 0,83

5,000 % Costes indirectos 27,490 1,37

Precio total redondeado por U  ............................. 28,86

8.6 8.6 PA A justificar per a la reposició de serveis existents

A0121000 62,656 H OFICIAL 1A 21,000 1.315,78
A013M000 62,657 h Ayudante montador 17,000 1.065,17

5,000 % Costes indirectos 2.380,950 119,05

Precio total redondeado por PA  ........................... 2.500,00

Anejo de justificación de precios
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8.7 8.7 PA A justificar per a l'execució de treballs imprevistos

A0121000 60,149 H OFICIAL 1A 21,000 1.263,13
A013M000 60,152 h Ayudante montador 17,000 1.022,58

5,000 % Costes indirectos 2.285,710 114,29

Precio total redondeado por PA  ........................... 2.400,00

Anejo de justificación de precios
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9 SEGURETAT

9.1 9.1 U Pressupost corresponent a seguretat i salut laboral de l'obra segons
Estudi de SSL

Sin descomposición 3.487,571
5,000 % Costes indirectos 3.487,571 174,38

Precio total redondeado por U  ............................. 3.661,95

Anejo de justificación de precios
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ANNEX 3

PROGRAMACIÓ DE L’OBRA
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                      PLANIFICACIÓ DE LES OBRES

ACTIVITATS QUINZENES

1 2 3 4 €P.B.L ( )

SEGURETAT I SALUT LABORAL 5.273

PREVIS, DEMOLICIONS I EXCAVACIONS 36.023

INFRAESTRUCTURES 69.020

SOLERES I ENCINTATS 53.635

PAVIMENT LLAMBORDA 61.519

PAVIMENT ASFÀLTIC 27.121

SERVEIS GENERALS I ACABATS 47.396

€COST MENSUAL ( ) 18.671 41.677 23.666 50.484 47.983 21.165 34.726 61.616 299.987

€COST ACUMULAT ( ) 18.671 60.348 84.014 134.497 182.480 203.646 238.372 299.987 299.987

P.B.L.: PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (IVA inclòs)

OBRES D'ADEQUACIÓ DE PAVIMENT I SERVEIS AL CARRER PORT DE PORTO CRISTO ENTRE ELS 

CARRERS GUAL I BORDILS
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ANNEX 4

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT LABORAL
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 
ADEQUACIÓ DE PAVIMENT I SERVEIS AL CARRER PORT DE PORTO CRISTO ENTRE ELS CARRERS GUAL I BORDILS 
NOVEMBRE 2017 

Memòria EBSSL-2 

MEMÒRIA 

 

1.- OBJECTE 

 

L'aprovació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel qual s'estableixen les Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció,  completa la transposició al dret espanyol 

de les Directives específiques nascudes a la llum de l'article 16 de la Directiva 89/391/CEE  

relativa a l'aplicació de mesures per promoure la millora de la Seguretat i de la Salut dels 

treballadors al seu lloc laboral. 

 

Per tant, el present Document té com a objecte donar compliment de la Normativa vigent quant a 

mesures de Seguretat i Salut Laboral,  el compliment de tot allò que s'ha establit en la Llei 

31/1995, de 8 de Novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals i la reglamentació vigent que la 

desenvolupa i establir un adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscs 

derivats de les condicions de treball motivades per l'execució de l'obra. 

 

Atenent-nos al que expressa l'article 4 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, en la fase de 

redacció del projecte es pot elaborar un estudi en la modalitat d’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Laboral si es compleixen les següents condicions: 

 

1. - El pressupost d'execució per contracta és inferior a 450.000 € . 

2. - En cap moment participaran més de 20 treballadors simultàniament. 

3. - El temps d’ocupació de mà d'obra estimat és inferior a 500 dies de treball. 

4. - No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 

 

Així, el present Estudi Bàsic té per objecte establir un adequat nivell de protecció de la salut dels 

treballadors davant els riscos derivats de les condicions de treball motivades per l'execució del 

projecte de millora de paviments i infraestructures als carrers Rector Caldentey i Pere Llull de 

Manacor. Es defineixen els mitjans de protecció individual i col·lectiva enfront dels riscs que es 

produeixin durant l'execució de les obres, precisant les mesures de seguretat i les seves 

característiques i les especificacions de seguretat de les distintes unitats d'obra a executar, a fi 

d'aconseguir els resultats òptims, conjugant els punts de vista de seguretat amb el  tecnic i 

econòmic. 
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2. RESPONSABLES DE LA SEGURETAT: INFORMACIÓ I FORMACIÓ 

 

Un cop establit el corresponent Pla de Seguretat i prèviament a l'inici de les obres el Cap d'Obra 

haurà d'INSTRUIR  al treballador sobre les precaucions que ha de tenir en compte per protegir la 

seva pròpia SEGURETAT i la dels altres, advertint-li de la seva responsabilitat enfront dels seus 

companys de treball i enfront a tercers en el compliment de les seves obligacions en matèria de 

seguretat. 

 

Cada treballador, a la signatura del contracte o a l'arribada al seu lloc de treball, rebrà del   Cap 

d'Obra el següent: 

• El reglament interior de l'OBRA sobre les normes i comportaments que s'ha de seguir. 

• L'equip de SEGURETAT per al seu ús. 

• Descripció de l'obra en el seu conjunt. 

• Exemplar de consignes generals de SEGURETAT 

• El lloc del seu lloc de treball, les vies de circulació i instal·lacions d'higiene i benestar. 

• Se l'informarà sobre les regles de circulació dels vehicles i aparells mòbils de tota 

mena a l'obra així com de l'ordre i neteja de les zones de treball. 

• Se li indicarà les zones perilloses de treball a evitar, les màquines o útils que està 

reservat el seu funcionament al personal designat i habilitat, grues, perforadores, etc. 

• Se li explicarà la conducta que s'ha de seguir en cas d'accidents. 

 

Tot l'anterior no garanteix la perfecta comprensió de la seguretat per part dels treballadors, per la 

qual cosa el Cap d'Obra ha d'estar atent a totes les qüestions que pugui plantejar el treballador i 

no deixar-les mai sense contestació, aclarint els dubtes i assegurant-se d'haver estat ben comprès 

i insistir en cas contrari. 

 

Tot l'anteriorment exposat es complementa amb les obligacions pròpies del Cap d'Equip o 

Encarregat sent la seva missió la INFORMACIÓ al treballador SOBRE TOTS ELS PERILLS AL 

LLOC DE TREBALL. Aquesta formació té com a objecte instruir el treballador sobre les 

precaucions que ha de tenir en compte per assegurar la seva pròpia SEGURETAT i la dels altres. 

Per la qual cosa el Cap d'Equip o Encarregat ha de: 

 

EXPLICAR Els riscos 

 

EXPOSAR El treball a executar 
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PRECISAR La funció de l'equip i explicar el seu funcionament i mode d'operar

 

INDICAR Els perills del treball a executar i els riscos creats per aquest treball 

per als altres 

 

ENSENYAR Els comportaments i gestos més segurs per als diferents treballs 

amb demostracions pràctiques, si és necessari. 

 

MOSTRAR Els materials i eines a utilitzar, les seves condicions d'ús i 

emmagatzemament un cop utilitzats (Exemple: claus, útils a mà, 

eslingues, diversos, etc.). 

 

DONAR Instruccions precises sobre els mitjans de SEGURETAT

PREVENCIÓ a utilitzar a disposició del personal i el funcionament 

dels dispositius de protecció i de socors. 

 

Finalment, la figura del vigilant de PREVENCIÓ, estarà representada sempre per una o més 

persones de cada empresa que col·labori o realitzi activitats dins l'obra i que aportarà, dins l'horari 

de treball de l'OBRA, una ajuda activa als responsables de l'obra relacionats amb accions de 

PREVENCIÓ, formació i informació, dins el domini de la SEGURETAT, destacant les següents: 

 

• Formació reforçada a la SEGURETAT per al lloc de treball que ha assumit, amb l'ajuda 

de les fitxes corresponents del Manual de Seguretat de cada empresa elaborat pel 

SERVEI DE PREVENCIÓ corresponent. 

• Transmissió a la Direcció de l'obra , a través del coordinador de seguretat si escau, 

dels suggeriments, dificultats i problemes del personal en matèria de SEGURETAT. 

• Posada a dia del TAULER de SEGURETAT. 

• Participació en les reunions de SEGURETAT de l'OBRA. 

 

A proposta del contractista i dels sotscontractistes la designació de cada Vigilant Prevencionista 

serà presentada al personal i haurà de ser acceptat pel VIGILANT DE SEGURETAT (Vigilant 

Prevencionista del Contractista Principal). 
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El vigilant de PREVENCIÓ serà escollit en funció dels seus coneixements i aptituds en matèria 

d'higiene i seguretat, i de referència algú que tingui un lloc polivalent que li permeti en el seu 

treball normal desplaçar-se per tota l'OBRA.  

 

El càrrec de vigilant de PREVENCIÓ no redueix ni la responsabilitat, ni les obligacions de la 

Direcció de l'Obra en matèria de SEGURETAT, té com a fi ajudar-los a millorar la PREVENCIÓ. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres consistiran en l'execució de les següents operacions: 

• Desmuntatge de papereres i fanals. 

• Localització i marcatge de serveis existents.   

• Demolició de les voreres. Es desmuntarà l'enrajolat existent i la solera que el suporta fins 

a un gruix aproximat de 35 cm per tal de preparar una caixa per al nou paviment de la 

vorera. 

• Fressat del paviment asfàltic existent als extrems del tram afectat per les obres, per tal 

d'empatar amb la rasant contigua, i dels trams intermitjos que no presentin un mínim de 

11 cm de marge entre el paviment existent i la nova rasant. 

• Execució de rases per a noves infraestructures (enllumenat,aigües pluvials i residuals). 

• Col·locació de conductes a les rases, execució d'unions, arquetes i pous de registre. 

• Refinament d'excavació i sanejament de les caixes de les voreres i de la franja central del 

vial. 

• Formació de base de tot-u i anivellació de fons d'excavació. 

• Col·locació de vorades a les zones de transició: extrems del tram afectat per les obres i 

creuaments amb els carrers perpendiculars. 

• Execució de soleres que formen la base de les voreres i de la franja central del vial, amb 

una capa de formigó de 20 cm de gruix armat amb fibres de polietilè. L'execució de la 

cara superior de la solera es controlarà de manera que les seves cotes siguin el més 

ajustades possible a les condicions de contorn. 

• Encintat de les voreres i eix central del vial mitjançant franja longitudinal de llamborda de 

8 cm de gruix i 20 cm d'amplada. Aquests 3 eixos constitueixen les línies mestres del 

paviment i determinaran els pendents longitudinal i transversal, per la qual cosa la seva 

col·locació haurà de ser molt precisa. 
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• Sobre la solera s'estendrà una base d'arena grossa i es col·locarà el paviment de 

llambordins prefabricats multiformat, de 8 cm de gruix, amb un 2% de pendent 

transversal. Els punts baixos de les seccions transversals varien de manera contínua 

segons s'indica al plànol 10-2. Les juntes dels llambordins s'ompliran amb arena fina. 

• Entre els encintats central i laterals quedaran dues franges d' aproximadament 1,40 m, on 

s'estendrà mescla bituminosa que s'enrasarà amb els encintats, mitjançant una execució 

per tongades. La primera tongada, de mescla oberta tipus G20, servirà per omplir, igualar 

i donar pendents al fons de la caixa a 11 cm per sota de la cota d'acabat. A continuació 

s'estendran dues capes més, una base de 7 cm, tipus G20, i una darrera capa de mescla 

tancada tipus S12. Prèviament a l'estesa de cada tongada es regarà amb betum la 

superfície d'aplicació. 

Finalment, es realitzaran les tasques d'acabats: reposició de marcs i tapes de serveis a la cota 

final, col·locació de reixes, fanals, cablejat i connexió dels fanals, col·locació de pilones i 

papereres. De manera complementària es realitzaran les obres que siguin necessàries per 

aconseguir la correcte resolució del projecte, com la senyalització de les obres, la realització de 

assajos de control, etc... 

S’afectarà el servei de circulació per la via pública que, degut a les característiques del carrer, no 

ha de suposar cap problema important. Es donarà prioritat a l’accés de les persones als seus 

habitatges. Les obres es coordinaran i senyalitzaran d’acord amb les especificacions del projecte i 

les instruccions de la policia local. 

Així mateix, les sèquies previstes podrien entrecreuar-se amb els diferents serveis que comporten 

infraestructures subterrànies, bàsicament, la xarxa elèctrica de mitjana i baixa tensió, la de 

telefonia i les xarxes municipals de distribució d’aigua potable i enllumenat. Prèviament al 

començament de les obres es sol·licitarà i disposarà de les dades necessàries relatives a la seva 

ubicació detallada, havent-se previst la realització de cates. 

Els elements de seguretat que s’hauran de disposar se centraran bàsicament en les següents 

tipologies de treball: 

 

− Excavació de síquies 

− Col·locació de tuberíes 

− Farciments de síquies 

− Pavimentació de vials 
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La resta d'activitats a desenvolupar es defineixen pel  seu caràcter rutinari,  això és el que les fa 

perilloses doncs la falta d'utilització dels equips de protecció individual són la causa principal 

d'accident dins aquest tipus d'unitats d'obra. Novament es remarca en el compliment del la 

utilització dels mitjans de protecció individual com a mitjà d'aplicació de la seguretat de cada 

individu. 

 

4.- INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR. 

S'ha de tenir present la reglamentació oficial que fa referència a aquest tipus d'instal·lacions. 

No es preveu la instal·lació de moduls, atès que l'obra és de curta durada i es troba en un entorn 

urbà amb totes les necessitats de salut laboral i higiene cobertes. 

 

5.- INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS 

Es realitzarà una revisió i comprovació periòdica de la instal·lació elèctrica provisional d'obra així 

com un correcte recull de les substàncies combustibles amb els envasos perfectament tancats i 

identificats, al llarg de l'execució de l'obra. 

Es consideraran les mesures oportunes perquè el personal pugui extingir un hipotètic incendi en la 

seva fase inicial si és possible, o disminuir els seus efectes fins a l'arribada dels bombers, els 

quals en tots els casos seran avisats immediatament. 

 

 
6.- MÀ D'OBRA 

S'estima que com a màxim es podran concentrar 10 operaris treballant simultàniament en l'obra. 

 

 

7.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I COL·LECTIVA 

En el pressupost s'ha previst la part proporcional d’amortització corresponent a la utilització 

d'equips  de protecció individual i col·lectiva, així com la seva reposició i un estoc de reserva al 

magatzem destinat a  l'efecte.  

 

 

8.- RISCOS MÉS COMUNS I NORMES DE SEGURETAT 

L'aplicació de la seguretat en els processos constructius s'analitzarà de manera individualitzada i 

detallada en la definició dels riscos derivats de l'execució de les obres i en la descripció de les 

normes de seguretat a aplicar en cada cas concret. L'anàlisi de riscos haurà de ser contemplat en 

l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut Laboral, a redactar pel contractista prèviament a l'inici de 

les obres d'acord amb el pla de treball proposat adaptat als seus mitjans humans i materials. 
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OPERACIÓN RIESGO RECOMENDACIONES  DE SEGURIDAD. 

GENERALIDADES  Asegurarse de que todo el personal lleva todas las 
protecciones de seguridad individuales . 

Balizar las zonas de transito de vehículos y los obstáculos 

Liberar de obstáculos y material sobrante el área de 
actuación. 

Alejar de los mandos de manejo de las máquinas toda 
persona ajena al funcionamiento de las mismas.  

  Prohibido estacionarse debajo de la máquina durante los 
trabajos. 

Tener iluminación suficiente durante todos los trabajos 
nocturnos. 

SEÑALIZACIÓN DE 
LA OBRA 

ACCESO NO 
CONTROLADO 
PERSONAL 
AJENO 

Todo el entorno de la obra y todos sus accesos serán 
perfectamente señalizados las 24 h, advirtiendo 
adecuadamente de los peligros que esta puede conllevar. 

 

TRANSPORTE DEFORMACIONES 
CAÍDAS DE 
OBJETOS, 
APLASTAMIENTO 
GOLPES, 
DESPRENDIMIENTO 
DE PIEZAS 

Utilizar los medios más seguros de suspensión  adecuadas 
a pesos y dimensiones, debiendo utilizar los elementos 
niveladores de suspensión para su transporte. 

DESCARGA DE 
ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 
Y EQUIPOS 

VUELCO Utilizar los medios de transporte adecuados a las 
dimensiones y peso de la estructura y equipos. Las 
maniobras deben ejecutarse sobre una superficie plana y 
sólida.  

 PELLIZCOS Guiar correctamente al chófer del camión y permanecer a la 
vista del conductor. 

Ningún operario debe permanecer debajo de la carga  izada. 

ELEVACIÓN DE 
PESOS MUERTOS 

 

GOLPES Eslingar o utilizar los útiles específicos correctamente para 
suspender las cargas. 

 CAÍDAS SOBRE 
EL PERSONAL 

Sujetar el bamboleo de las cargas, mantener la misma lo 
más cercana al suelo posible. 

 CAÍDAS DEL 
PERSONAL 

No permanecer en ningún momento sobre una carga 
durante el izado, en caso contrario se utilizarán las 
sujeciones oportunas 
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OPERACIÓN RIESGO RECOMENDACIONES  DE SEGURIDAD. 

EQUIPOS 
ELÉCTRICOS 

SHOCK 
ELÉCTRICO 

Instalación eléctrica provisional según normas. 

Vigilar el correcto empleo de las herramientas e 
instalaciones de soldadura y corte. 

Todos los equipos eléctricos en buen estado , y con potencia 
suficiente para la labor a ejecutar y con los medios de 
protección según normas 

  Verificar para ciertos aceros las reacciones a la soldadura 
eléctrica. 

DESPLAZAMIENT
OS 
INCONTROLADOS 
DE MATERIAL Y 
EQUIPOS 

APLASTAMIENTO 
DEL PERSONAL 

Asegurarse de que el equipo una vez puesto en pie no 
pueda moverse 

Asegurarse del frenado de los carretones de 
desplazamiento. 

Asegurarse de la estabilidad de la plataforma de trabajo. 

FRESADO DEL 
PAVIMENTO 
EXISTENTE 

ATRAPAMIENTO. 
PELLIZCO 

La zona de actuación será debidamente limitado y el paso 
impedido al personal ajeno a la obra. El personal de obra 
atenderá en todo momento al maquinista de la fresadora y 
se colocará según sus instrucciones. 

PUESTA EN OBRA 
DE MATERIALES 
BITUMINOSOS EN 
CALIENTE 

INTOXICACIÓN. 
QUEMADURAS 

Se protegerá el personal de obra de la inalación de 
sustancias y vapores producidos por los productos 
bituminosos en caliente durante su transporte y puesta en 
obra como riego o como ligante de aglomerado. 

Se evitará en todo momento el contacto directo con los 
productos bituminosos en caliente. El personal será 
equipado para protegerse de las quemaduras y de la 
inalación directa de estos productos. 

ENTRADA EN 
SERVICIO DE LA 
OBRA 

 La obra no será puesta en servicio hasta que haya sido 
compactada la nueva capa de pavimento, y ésta haya 
endurecido y enfriado. 

Previamente se comprobará que no existe ningún desnivel 
brusco en toda la superficie tratada ni entre ésta y el 
pavimento contiguo. 

Una vez hechas estas comprobaciones podrá retirarse la 
señalización de obra, no sin antes haber despejado la zona 
de restos de materiales y maquinaria que pudiera 
representar un obstáculo para la circulación de vehículos y 
viandantes. 
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9.- ACTUACIONS EN CAS D'ACCIDENT LABORAL 

 

En cas d'accident laboral se seguiran els següents principis d'atenció a l'accidentat: 

− S'atendrà immediatament a la persona o persones accidentades a fi 

d'evitar l'agreujament de les lesions. L'accidentat és primer que res. 

 

− Davant el dubte, en casos d'accident per descàrrega elèctrica o caigudes 

a distint nivell, se suposarà sempre que poden existir lesions greus, per la 

qual cosa s'extremaran les precaucions d'atenció primària en obra, 

aplicant les tècniques especials d'immobilització fins a l'arribada dels 

serveis d'atenció sanitària i, en cas necessari, de reanimació. 

 

− En cas de gravetat manifesta, s'evacuarà al ferit en llitera i ambulància 

per part de personal especialitzat. Només s'utilitzaran transports 

particulars en cas d'extrema necessitat i sabent que els serveis 

necessaris sol·licitats tardaran excessivament a poder atendre a 

l'accidentat. 

 

A l'obra es disposarà la informació necessària per conèixer els centres assistencials més 

pròxims, amb la direcció i telèfons anotats d'una forma clara i ben visible en rètols disposats 

a l'exterior de la zona de mòduls de l'obra, als vestidors o neteja, en el menjador i en tots els 

accessos habilitats. El format i contingut d'aquests rètols serà proposat pel contractista en el 

Pla de Seguretat. 

 

Es disposarà d'un armari farmaciola de primers auxilis degudament senyalitzat i equipat 

amb el material suficient per atendre en primera instància els accidents que puguin produir-

se. 

 

Així mateix, s'elaborarà un pla amb l'itinerari recomanat per evacuar als possibles 

accidentats. 

 

El Pla de seguretat definirà un protocol d'actuació per a cadascun dels encarregats amb 

responsabilitat en matèria de seguretat presents a l'obra, en funció del major o menor grau 

de gravetat d'un hipotètic accident. 
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10.- TERMINI D'EXECUCIÓ 

 

Per considerar-ho suficient per al correcte desenvolupament de les obres, s'estableix un 

termini màxim d'execució de DOS (2) mesos. En tot cas, els treballs en matèria de seguretat 

començaran dues setmanes abans de l'inici real de les obres atenent les feines de 

col·laboració en la planificació d'obra, informació i formació del personal assignat a l'obra, 

prevenció i reconeixement del personal si escau. 

 

 

11.- PRESSUPOST 

 

El pressupost d'implantació de la seguretat s'exposa en capítol 4 d'aquest document. 

L'abonament de les unitats d'obra es realitzarà d'acord amb els corresponents preus unitaris 

que hi figuren. 

 

El pressupost d'Execució Material assignat al capítol de Seguretat i Salut Laboral de les 

obres és de 3.661,95 €, i el pressupost base de licitació (inclòs el 19% de benefici industrial i 

despeses general, i el 21% d'IVA), és de 5.272,84 €. 

 

 

12.- CAPÍTOLS QUE FORMEN L'ESTUDI DE SEGURETAT 

 

 Els capítols que integren el present EBSSL són els següents: 

 

 CAPÍTOL NÚM. 1.- MEMÒRIA 

 CAPÍTOL NÚM.2.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

CAPÍTOL NÚM.3.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

CAPÍTOL NÚM.4.- PRESSUPOST 
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13.- CONCLUSIÓ 

 

Amb allò que s'ha exposat en aquesta Memòria i la resta de documents de l'EBSSL, es 

considera aquest prou detallat als efectes d'indicar els riscos i sistemes de prevenció 

adequats a l'obra d'Adequació de paviments i serveis al carrer Porto Cristo entre els carrers 

Gual i Bordils, i marcar les pautes que han de seguir-se en la redacció del Pla de Seguretat. 

 

 

Manacor, novembre de 2017 
 

l'AUTOR DEL PROJECTE 
 
 
 

Rafel Rosselló Estelrich 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Col·legiat núm. 11.015 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
            
                    
            

CAPÍTOL I.- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
                      
            

ART. I.1.-  OBJECTE DEL PLEC  
 
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objecte definir el conjunt de les 
condicions que han de regir en l'aplicació de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut Laboral 
en l'execució de les obres compreses en el Projecte de “ADEQUACIÓ DE PAVIMENT I SERVEIS AL 
CARRER PORT DE PORTO CRISTO ENTRE ELS CARRERS GUAL I BORDILS” . 
 
Les condicions d'aquest  Plec i disposicions de caràcter particular detallades en l'Article I.10, amb la 
Documentació gràfica i Pressupost de l'Estudi, defineixen els requisits mínims de seguretat que el 
contractista ha d'establir a l'hora de l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut laboral de l'obra (d'ara 
endavant P.S.S.L.).  El contractista de les obres estarà obligat a redactar el P.S.S.L., adaptat i 
desenvolupat en funció dels mitjans de què disposi  basant-se en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
Laboral (d'ara endavant E.B.S.S.L.) . 
 
En qualsevol cas el P.S.S.L. serà un document viu havent de ser modificat pel contractista en funció del 
procés d'execució de les obres, de l'evolució de la mateixa i de les possibles incidències o 
modificacions, per la qual cosa l'adjudicatari del Contracte establirà una actualització mensual del 
P.S.S.L.  
 
 
ART. I.2.-  DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS  
 
Les obres consistiran en l'execució de les següents operacions: 

• Desmuntatge de papereres i fanals. 

• Localització i marcatge de serveis existents.   

• Demolició de les voreres. Es desmuntarà l'enrajolat existent i la solera que el suporta fins a un gruix 
aproximat de 35 cm per tal de preparar una caixa per al nou paviment de la vorera. 

• Fressat del paviment asfàltic existent als extrems del tram afectat per les obres, per tal d'empatar amb la 
rasant contigua, i dels trams intermitjos que no presentin un mínim de 11 cm de marge entre el paviment 
existent i la nova rasant. 

• Execució de rases per a noves infraestructures (enllumenat,aigües pluvials i residuals). 

• Col·locació de conductes a les rases, execució d'unions, arquetes i pous de registre. 

• Refinament d'excavació i sanejament de les caixes de les voreres i de la franja central del vial. 

• Formació de base de tot-u i anivellació de fons d'excavació. 

• Col·locació de vorades a les zones de transició: extrems del tram afectat per les obres i creuaments 
amb els carrers perpendiculars. 

• Execució de soleres que formen la base de les voreres i de la franja central del vial, amb una capa de 
formigó de 20 cm de gruix armat amb fibres de polietilè. L'execució de la cara superior de la solera es 
controlarà de manera que les seves cotes siguin el més ajustades possible a les condicions de contorn. 

• Encintat de les voreres i eix central del vial mitjançant franja longitudinal de llamborda de 8 cm de gruix i 
20 cm d'amplada. Aquests 3 eixos constitueixen les línies mestres del paviment i determinaran els 
pendents longitudinal i transversal, per la qual cosa la seva col·locació haurà de ser molt precisa. 

• Sobre la solera s'estendrà una base d'arena grossa i es col·locarà el paviment de llambordins 
prefabricats multiformat, de 8 cm de gruix, amb un 2% de pendent transversal. Els punts baixos de les 
seccions transversals varien de manera contínua segons s'indica al plànol 10-2. Les juntes dels 
llambordins s'ompliran amb arena fina. 

• Entre els encintats central i laterals quedaran dues franges d' aproximadament 1,40 m, on s'estendrà 
mescla bituminosa que s'enrasarà amb els encintats, mitjançant una execució per tongades. La primera 
tongada, de mescla oberta tipus G20, servirà per omplir, igualar i donar pendents al fons de la caixa a 
11 cm per sota de la cota d'acabat. A continuació s'estendran dues capes més, una base de 7 cm, tipus 
G20, i una darrera capa de mescla tancada tipus S12. Prèviament a l'estesa de cada tongada es regarà 
amb betum la superfície d'aplicació. 

Finalment, es realitzaran les tasques d'acabats: reposició de marcs i tapes de serveis a la cota final, 
col·locació de reixes, fanals, cablejat i connexió dels fanals, col·locació de pilones i papereres. De 
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manera complementària es realitzaran les obres que siguin necessàries per aconseguir la correcte 
resolució del projecte, com la senyalització de les obres, la realització de assajos de control, etc... 

S’afectarà el servei de circulació per la via pública que, degut a les característiques del carrer, no ha de 
suposar cap problema important. Es donarà prioritat a l’accés de les persones als seus habitatges. Les 
obres es coordinaran i senyalitzaran d’acord amb les especificacions del projecte i les instruccions de la 
policia local. 

Així mateix, les sèquies previstes podrien entrecreuar-se amb els diferents serveis que comporten 
infraestructures subterrànies, bàsicament, la xarxa elèctrica de mitjana i baixa tensió, la de telefonia i les 
xarxes municipals de distribució d’aigua potable i enllumenat. Prèviament al començament de les obres 
es sol·licitarà i disposarà de les dades necessàries relatives a la seva ubicació detallada, havent-se 
previst la realització de cates. 

Els elements de seguretat que s’hauran de disposar se centraran bàsicament en les següents tipologies 
de treball: 

− Excavació de síquies 

− Col·locació de tuberíes 

− Farciments de síquies 

− Pavimentació de vials 
 

La resta d'activitats a desenvolupar es defineixen pel  seu caràcter rutinari,  això és el que les fa 
perilloses doncs la falta d'utilització dels equips de protecció individual són la causa principal d'accident 
dins aquest tipus d'unitats d'obra. Novament es remarca en el compliment del la utilització dels mitjans 
de protecció individual com a mitjà d'aplicació de la seguretat de cada individu. 
 
ART. I.3.-  MESURES DE PREVENCIÓ  

 
Aspectes generals 

Es prohibeix la permanència d'operaris a la zona de batut de càrregues durant l'operació d'elevació de la 
fusta, puntals i taulers amb grua. 

L'ascens i descens del personal als encofrats, es farà per mitjà d'escales de mà reglamentàries. 

S'extremarà la vigilància de talusos, durant les operacions d'encofrat i desencofrat de l'extradós dels 
murs de formigó, en prevenció d'ensorraments. Aquestes operacions es realitzaran sota vigilància 
constant. 

Els claus existents en la fusta ja usada, es trauran o es reblaran immediatament després d'haver-hi 
desencofrat, retirant els que poguessin haver quedat solts pel sòl mitjançant escombrat i apilat. 

El recull de la fusta, tant nova com usada, ha d'ocupar el menor espai possible, estant degudament 
classificada i no fent nosa els llocs de pas. 

Els puntals metàl·lics deformats es retiraran de l'ús sense intentar adreçar-los per tornar-los a utilitzar. 

En paral·lel es mantindrà un tall de neteja i ordenat per evitar el desencofrat caminant sobre objectes 
inestables. 

S'instal·laran cobertors de fusta sobre les esperes de ferralla, sobre les puntes dels rodons d’armat. 

Als fronts s'instal·laran baranes. 

Els claus arrencats s'escombraran i apilaran en un lloc conegut per al seu posterior retirada. El mateix 
es farà amb el material sobrant. 

La retirada d’elements voluminosos en altura es realitzarà amb ajuda d'ungles metàl·liques, procurant 
situar-se al costat de què no pugui desprendre's la fusta. 

Elevació d’elements d’estructura i coberta 

Durant l'elevació de les corretges o barres, s'evitarà que els paquets de ferro o fusta passin per sobre 
del personal. 
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L'hissat de paquets de peces de fusta, en barres soltes o muntades, i plaques de fibrociment es farà 
suspenent la càrrega en dos punts separats, perquè la càrrega romangui estable, evitant la permanència 
o pas de persones sota càrregues suspeses. L'angle superior format pels dos extrems de l'aparell a 
l'altura de l'argolla de pengi, serà igual o inferior a 90o. 

Les peces s'emmagatzemaran ordenadament i no interceptaran els passos, s'arreplegaran sobre 
dorments per capes ordenades constituint piles d'1,5 m d'altura màxima de tal forma que siguin evitats 
els enganxalls fortuïts entre paquets. 

Les deixes i retalls s'amuntegaran i eliminaran de l'obra com més aviat millor. 

Es posaran sobre les graelles planxes de fusta, a fi que el personal no pugui introduir el peu en caminar 
per damunt. 

Les peces de fusta o plaques presentades, es rebran immediatament per evitar bolcades un cop 
despresa del ganxo de pengi. 

S'acotarà la superfície de possible escombrat de les barres conformades a base de dobladora 
mecànica, per evitar cops a la resta dels treballadors. 

Les barres de gran longitud conformades mitjançant dobladora mecànica, seran acompanyades durant 
el trajecte per evitar la projecció de petits objectes per fregament contra el sòl. 

S'escombrarà diàriament la zona del banc de treball per recollir puntes, filferros i retalls de ferralla i 
fusta, arreplegant-se en un lloc conegut per al seu posterior transport a l'abocador. 

 
Treballs amb elements que contenen amiant 

Els treballs es realitzaran d’acord amb el que estableix el Real Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a 
l’amiant. 

 
Formigonat 

Abocament de formigó (formigó directe per canaleta) 

Prèviament a l'inici de l'abocament del formigó del camió formigonera, s'instal·laran forts topalls 
antilliscament al lloc on hagi de quedar situat el camió. 

Els operaris no es situaran darrere els camions formigonera en maniobres de marxa enrere; aquestes 
maniobres sempre hauran de ser dirigides des de fora del vehicle per un dels treballadors. Tampoc es 
situaran, al lloc de formigonat, fins que el camió formigonera no estigui en posició d'abocament. 

Per facilitar el pas segur del personal encarregat de muntar, desmuntar i realitzar treballs amb la 
canaleta d'abocament de formigó per talusos fins al fonament, es col·locaran escales reglamentàries. 

Es prohibeix el canvi de posició del camió formigonera alhora que s'aboca el formigó. Aquesta maniobra 
haurà d'efectuar-se si escau amb la canaleta fixa per evitar moviments incontrolats. 

Els camions formigonera no s'aproximaran a menys de 2 m, dels talls del terreny. 

S'instal·laran baranes sòlides al front de l'excavació per a les operacions de guiat de la canaleta. 

La maniobra d'abocament serà dirigida per un capatàs que vigilarà que no es realitzin maniobres 
brusques. 

Formigonat mitjançant bombament 

El personal encarregat del maneig de la bomba de formigó estarà especialitzat en aquest treball.  

Després d'hormigonar es rentarà i netejarà l'interior dels tubs i abans de formigonar, es lubricaran les 
canonades, enviant masses de morter de pobra dosificació, per a posteriorment, bombar el formigó amb 
la dosificació requerida. 
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Cal evitar els “taps” perquè són risc d'accident en desmuntar la canonada. Evitar els colzes de petit radi. 

La mànega de sortida serà guiada per dos operaris per evitar les caigudes per cop de la mànega. 

Un treballador, serà l'encarregat permanent de canviar de posició els taulers de suport sobre les graelles 
de què es manegen la màniga d'abocament del formigó per evitar les possibles caigudes. 

Els començaments de bombament i cessament seran avisats amb antelació als operaris de maneig de 
la mànega en previsió d'accidents per moviments inesperats. 

Per a abocaments a distància de gran extensió s'instal·larà una càbria per a suport del final del tub i 
mànega d'abocament. 

S'evitaran els moviments de la canonada de la bomba de formigonat, col·locant-la sobre cavallets 
arriostrant les parts més susceptibles de moviment en prevenció de cops per rebentada. 

El maneig, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, haurà de realitzar-se 
amb màximes precaucions i fins i tot estaran dirigits els treballs per un treballador especialista. 

Quan s'utilitzi la “pilota de neteja” es col·locarà un dispositiu que impedeixi la projecció; no obstant això, 
els operaris s'allunyaran del radi d'acció de la seva possible trajectòria. 

S'hauran de revisar periòdicament els conductes d'oli a pressió de la bomba de formigonat, i es complirà 
amb les operacions de manteniment exposades pel fabricant. 

La canonada de la bomba de formigonat es recolzarà sobre cavallets, arriostrant les parts susceptibles 
de moviment. 

La mànega terminal d'abocament serà governada per un mínim de dos operaris, per evitar les caigudes 
per moviment incontrolat de la mateixa. 

Abans de l'inici del formigonat d'una determinada superfície, s'establirà un camí de taulers segur sobre 
els quals es recolzin els operaris que governeu l'abocament amb la mànega. 

L'hormigonado de pilars i elements verticals, s'executarà governant la mànega des de torretes de 
formigonat. 

 
Senyalització vertical i horitzontal 

S'evitarà en la mesura que es puga el contacte directe de tota mena de pintures amb la pell. Es 
prohibeix la barreja directa de pigments i solucions a braç per evitar l'absorció cutània. 

L'abocament de pintures i primeres matèries sòlides: pigments i ciment es durà a terme des de poca 
altura per evitar esquitxades i formació de núvols de pols. 

Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, es prohibeix fumar, 
menjar i beure mentre es manipulin. Les activitats que s'han prohibit es realitzaran en un altre lloc apart i 
previ rentat de mans. 

Quan s'apliquin pintures amb risc d'inflamació s'allunyaran del treball les fonts radiants de calor, tenint 
previst en les proximitats del tall, un extintor  adequat de pols químic sec. 

L'emmagatzemament de pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables haurà de fer-se en 
recipients tancats allunyats de fonts de calor i en particular, quan s'emmagatzemin aquells que 
continguin nitrocel·lulosa s'haurà de realitzar un volteig periòdic per evitar el risc d'inflamació. El local 
estarà perfectament ventilat i proveït d'extintors adequats de pols químic sec. 

Els senyals verticals s'arreplegaran ordenadament en prevenció del risc de bolcada i engrunada. 

Els senyals es repartiran una a una ubicant-se al costat de la zona d'instal·lació per a la seva posterior 
col·locació. 
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L'hissat dels senyals que hagin de ser instal·lades en altura es realitzarà amb l'ajuda del camió grua, 
subjectant el senyal mitjançant caps guia per evitar els moviments indesitjables i un camió amb gòndola 
telescòpica per a estada de l'operari que hagi de realitzar l'ancoratge al suport. 

 
Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

Estudi previ 

Es determinaran les seccions dels cables, els quadres necessaris, la seva situació, així com les 
proteccions necessàries per a les persones i les màquines. Tot això segons allò que s'ha contingut en el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Cables i entroncaments 

Els calibres dels cables seran els adequats per a la càrrega que han de suportar en funció del càlcul 
realitzat. 

Els cables a emprar a l'obra poseerán un aïllament d'1.000 V.; la funda dels cables tindrà un aïllament 
d'1.000 V. 

La distribució a partir del quadre general es farà amb cable mànega antihumitat perfectament protegit; 
sempre que sigui possible anirà enterrat, senyalitzant-se amb taulers el seu trajecte als llocs de pas. 

Els entroncaments provisionals i allargadors, es faran amb entroncaments especials antihumitat, del 
tipus estanc. 

Els entroncaments definitius es faran mitjançant caixes d'entroncaments, admetent-se en ells una 
elevació de temperatura igual a l'admesa per als conductors. Les caixes d'entroncaments seran de 
models normalitzats per a intempèrie. 

Sempre que sigui possible, els cables aniran penjats, els punts de subjecció estaran perfectament 
aïllats, no seran simples claus. Les mànegues esteses pel sòl, al marge de deteriorar-se i perdre 
protecció, són obstacles per al trànsit normal de treballadors. 

Interruptors 

Els interruptors estaran protegits, en caixes del tipus blindat, amb tallacircuits fusibles i ajustant-se a les 
normes establides en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. S'instal·laran dins caixes 
normalitzades amb porta i tancament, amb un senyal de “Perill Electricitat” sobre la porta. 

Quadres elèctrics 

Cada quadre elèctric anirà proveït de la seva presa de terra corresponent, a través del quadre elèctric 
general i senyal normalitzat de ”Perill Electricitat” sobre la porta, que estarà proveïda de tancament. 

Aniran muntats sobre taulers de material aïllant, dins una caixa que els aïlli, muntats sobre suports o 
penjats de la paret, amb porta i tancament de seguretat. 

El quadre elèctric general s'accionarà pujat sobre una banqueta d'aïllament elèctric específic. La seva 
porta estarà dotada d'enclavatge. 

El quadre elèctric general s'instal·larà a l'interior d'un receptacle tancat amb ventilació contínua per 
reixetes i porta amb pany. La clau quedarà identificada mitjançant clauer específic al quadre de claus a 
l'oficina de l'obra. 

Preses de corrent 

Les preses de corrent seran blindades, proveïdes d'una clavilla per a presa de terra i sempre que sigui 
possible, amb enclavatge. 

S'empraran colors distints en les preses de corrent per diferenciar el servei a 220 v. del de 380 v. 

Interruptors automàtics 
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Es col·locaran tots els que la instal·lació requereixi, però d'un calibre tal que “saltin” abans que la zona 
de cable que protegeixen arribi a la càrrega màxima. 

Amb ells es protegiran totes les màquines, així com la instal·lació d'enllumenat. 

Interruptors diferencials 

Totes les màquines així com la instal·lació d'enllumenat aniran protegits amb un interruptor diferencial 
de 30 mA. 

Les màquines elèctriques quedaran protegides als seus quadres, mitjançant interruptors diferencials 
selectius, calibrats respecte al del quadre general perquè es desconnectin abans que aquell o aquells de 
les màquines amb fallada, i evitar la desconnexió general de tota l'obra. 

Trams de terra 

En cas de ser necessària la instal·lació d'un transformador, se'l dotarà de la presa de terra adequada, 
ajustant-se als reglaments, i exigències de l'empresa subministradora. 

La presa de terra de la maquinària es farà mitjançant fil de presa de terra específic i per intermedi del 
quadre de presa de corrent i quadre general en combinació amb els interruptors diferencials generals o 
selectius. 

 
Maquinària auxiliar en general 

Les màquines - eines que originin trepidacions tals com martells pneumàtics, piconadores, rebladores, 
compactadores o vibradores, o similars, hauran d'estar proveïdes de ganxos i altres dispositius 
amortidors, i al treballador que les utilitzi se’l proveirà d'equip de protecció personal antivibratori (cinturó 
de seguretat, guants, coixinets, botes, etc). 

Els motors elèctrics estaran proveïts de cobertes permanents o altres resguards apropiats, disposats de 
tal manera que previnguin el contacte de les persones o objectes. 

Els engranatges al descobert, amb moviment mecànic o accionat a mà, estaran protegits amb cobertes 
completes, que sense necessitat aixecar-les permeten greixar-los, adoptant-se anàlegs mitjans de 
protecció per a les transmissions per caragols sense fi, cremalleres i cadenes. 

Tota màquina avariada o el funcionament del qual sigui irregular, serà senyalitzada, i es prohibirà el seu 
maneig a treballadors no encarregats de la seva reparació. Per evitar la seva involuntària posada en 
marxa es bloquejaran els arrencadors dels motors elèctrics o es retiraran els fusibles de la màquina 
avariada i si això no és possible, es col·locarà un rètol amb la prohibició de maniobrar-la, que serà retirat 
només per la persona que el va col·locar. 

Si s'haguessin d'instal·lar motors elèctrics en llocs amb matèries fàcilment combustibles, en locals 
l'ambient del qual contingui gasos, partícules o pols inflamables o explosius, posseiran un blindatge 
antideflagren-te. 

La càrrega ha d'estar al seu trajecte, constantment vigilada pel maquinista, i en casos en què 
irremeiablement no fos així, es col·locarà un o diversos treballadors que efectuaran els senyals 
adequats, per a la correcta càrrega, desplaçament, aturada i descàrrega. 

Es prohibeix la permanència de qualsevol treballador en el vertical de les càrregues hissades o sota el 
trajecte de recorregut de les mateixes. 

Els aparells d'hissar i transportar en general, estaran equipats amb dispositius per a frenada efectiva 
d'un pes superior en un cop i mesurarà la càrrega límit autoritzada; i els accionats elèctricament, estaran 
proveïts de dispositius limitadors que automàticament tallin l'energia elèctrica en sobrepassar l'altura o 
desplaçament màxim permissible. 

Els cables de hissat i sustentació seran de construcció i grandària apropiada per a les  operacions en 
què s'hagin d'emprar; en cas de substitució per deteriorament o ruptura es farà mitjançant mà d'obra 
especialitzada i seguint les instruccions per al cas donades pel fabricant. 
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Els ajustos de traus i els llaços per als ganxos, anells i argolles, estaran proveïts de guardacaps 
metàl·lics resistents. 

S'inspeccionarà setmanalment en nombre dels fils trencats, rebutjant-se aquells cables que ho estiguin 
en més de 10% dels mateixos. 

Els ganxos, seran d'acer o ferro forjat, estaran equipats amb pestells o altres dispositius de seguretat 
per evitar que la càrregues puguin sortir-se i les parts que estiguin en contacte amb cadenes, cables o 
cordes seran arrodonides. 

Els aparells i vehicles portaran un rètol visible  amb indicacions de càrrega màxima que puguin admetre 
i que per cap concepte serà sobrepassada. 

Tota la maquinària elèctrica, haurà de disposar de “presa de terra”, i proteccions diferencials correctes. 

Camió de transport 

Tots els vehicles dedicats a transports de materials, hauran d'estar en perfectes condicions d'ús. 

Són extensives les condicions generals expressades o aplicables a allò que s'ha descrit en les 
generalitats de maquinària. 

Les càrregues es repartiran sobre la caixa, amb suavitat evitant descàrregues brusques, que desnivellin 
l'horitzontalitat de la càrrega. 

S'evitarà que el caramull del material a transportar  superi un pendent ideal en tot el contorn del 5%. 

Es procurarà regar les càrregues amb materials solts. (En especial les que s'han de transportar a 
abocador), en evitació de polsegueres innecessàries. 

En cas d'estacionar el vehicle en pendents, s'utilitzarà els falques antilliscants. 

Es recomana cobrir les càrregues amb una lona, situada sota fleixos de subjecció de la càrrega, en 
evitació d'abocaments. 

Camió formigonera 

En aquest cas són aplicables les mesures preventives expressades genèricament per a la maquinària, 
no obstant això al que s'ha dit, es tindran presents les recomanacions següents: 

Es procurarà que les rampes d'accessos als talls, siguin uniformes i que no superin el pendent del 20%. 

Es procurarà no omplir en excés la bóta en evitació d'abocaments innecessaris durant el transport de 
formigó. 

S'evitarà la neteja de la bóta i canaletes en la proximitat dels talls. 

Els operaris que es manegin les canaletes des de la part superior de les rases evitaran en la mesura 
que es puga romandre a una distància inferior als 60 cm de la vora de la rasa. 

Queda expressament prohibit l'estacionament i desplaçament del camió formigonera a una distància 
inferior als 2 m de la vora de les rases. En cas de ser necessària una aproximació inferior a la citada 
s'haurà d'apuntalar la zona de la rasa afectada per l'estacionament del camió formigonera, dotant-se a 
més a més al lloc d'un topall ferm i fort per a la roda posterior del camió, en evitació de caigudes i 
lliscaments. 

Camió grua 

S'atendrà a tot allò que s'ha indicat en el punt anterior. 
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Durant l'elevació, la grua ha d'estar ben assentada sobre terreny horitzontal, amb tots els gats estesos 
adequadament, perquè les rodes quedin en l'aire. D'existir fang o desnivells, els gats es calçaran 
convenientment. 

Durant els treballs l'operari vigilarà atentament la possible existència de línies elèctriques aèries 
pròximes. 

En cas de contacte amb una línia elèctrica, l'operador romandrà en la cabina sense moure's fins que no 
existeixi tensió en la línia o hagi conclòs el contacte. Si fos imprescindible baixar de la màquina, ho farà 
donant un salt. 

En els treballs de muntatge i desmuntatge de trams de ploma, s'evitarà situar-se sota d'ella. 

A fi d'evitar engrunades entre la part giratòria i el xassís, ningú haurà de romandre al ràdio d'acció de la 
màquina. 

El desplaçament de la grua amb càrrega és perillós: si el realitzar-ho fos imprescindible, hauran 
d'observar-se minuciosament les regles següents: 

Posar la ploma en la direcció del desplaçament. 

∗ Evitar les aturades i arrancades sobtades. 

∗ Usar la ploma més curta possible. 

∗ Guiar la càrrega per mitjà de cordes. 

∗ Portar recollits els gats. 

∗ Mantenir la càrrega el més baixa possible. 

Camió bomba de formigó 

Es revisarà la canonada, principalment el tram de goma. 

En els casos que la canonada sigui d'endoll ràpid, es prendran mesures per evitar l'obertura 
intempestiva dels pestells. 

S'assentaran els gats en terreny ferm, calçant-los amb taulers en cas necessari. 

Es tindrà especial atenció quan calgui evolucionar en presència de línies elèctriques aèries, mantenint-
se en tot moment les distàncies de seguretat. 

Es vigilarà sovint els manòmetres: un augment de pressió indicaria que s'ha produït un embós. 

Amb la màquina en funcionament, no manipular en les proximitats de les mitjallunes. 

No intentar mai actuar a través de la reixeta de la tremuja receptora. En cas ineludible, aturar l'agitador. 

Per desfer un embós no s'emprarà aire comprimit. 

En acabar el bombament netejar la canonada amb la pilota d'esponja, posant la reixeta a l'extrem. 

Si un cop introduïda la bola de neteja i carregat el compressor, hagués que obrir la comporta abans 
d'efectuar el tir, s'eliminaria la pressió prèviament. 

Compressor 

Quan els operaris hagin de fer alguna operació amb el compressor en marxa (neteja, obertura de 
carcassa, etc.), s'executarà amb els cascos auriculars posats. 
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Es traçarà un cercle entorn del compressor, d'un radi de 4 metres, àrea en què serà obligatori l'ús 
d'auriculars. Abans de la seva posada en marxa es calçaran les rodes del compressor, en evitació de 
desplaçaments indesitjables. 

L'arrossegament del compressor es realitzarà a una distància superior als 3 metres de la vora de les 
rases, en evitació de bolcades per afonament de les “caps” de rases. 

Es rebutjaran remolques les mànegues que apareguin desgastades o esquerdades. L'entroncament de 
mànegues s'efectuarà per mitjà de ràcords. 

Queda prohibit efectuar treballs en les proximitats del tub de fuga. 

Queda prohibit realitzar maniobres de greixatge i/o manteniment amb el compressor en marxa. 

Mai es greixaran, netejaran o tirarà oli a mà, a elements que estiguin en moviment, ni s'efectuaran 
treballs de reparació, registre, control, etc. Tampoc s'utilitzaran raspalls, draps i, en general, tots els 
mitjans que puguin ser enganxats portant després de de si un membre a la zona de perill. 

El greixatge ha de fer-se amb precaució, ja que un excés de greix o d'oli pot ser, per elevació de 
temperatura, capaç de provocar la seva inflamació, podent ser origen d'una explosió. 

El filtre de l'aire ha de netejar-se diàriament. 

La vàlvula de seguretat no ha de regular-se a una pressió superior a l'efectiva d'utilització. Aquest 
reglatge ha d'efectuar-se sovint. 

Les proteccions i dispositius de seguretat no han de treure's ni ser modificats pels encarregats dels 
aparells: només podran autoritzar un canvi d'aquests dispositius els caps responsables, adoptant 
immediatament mitjans preventius del perill a què poden donar lloc i reduir-los al mínim. Un cop cessats 
els motius del canvi, han de col·locar-se novament les proteccions i dispositius amb l'eficiència d'origen. 

Les politges, corretges, volants, arbres i engranatges situats a una altura de fins a 2,5 m hauran d'estar 
protegits. Aquestes proteccions hauran de ser desmuntables per als casos de neteja, reparacions, 
greixatge, substitució de peces, etc. 

Estaran dotats, en el cas de motors elèctrics de presa de terra i en cas de motors de gasolina de 
cadenes, per evitar l'acumulació de corrent estàtica. 

Ha de proveir-se d'un sistema de bloqueig per detenir l'aparell. El mode més simple és refermar-ho amb 
un sistema de cadenat, la clau del qual l'haurà de posseir la persona destinada al maneig d'aquests. 

Si el motor està proveït de bateria, cal tenir en compte els riscos següents: 

• En les seves proximitats es prohibeix fumar, encendre foc, etc. 

• Utilitzar eines aïllants a fi d'evitar curtcircuits. 

• Sempre que sigui possible s'empraran bateries blindades que portin els borns intermedis totalment 
coberts. 

Quan es pretengui arrencar una màquina amb la bateria descarregada utilitzant una altra bateria 
connectada a la primera, es cuidarà que la connexió dels pols sigui del mateix signe i que la tensió de la 
bateria sigui idèntica. 

Martell pneumàtic 

Les operacions hauran de ser desenvolupades per diverses quadrilles distintes, de tal forma que pugui 
evitar-se la permanència constant en el mateix i/o operacions durant totes les hores de treball, en 
evitació de lesions en òrgans interns. Els operaris que realitzin aquests treballs, hauran de passar 
reconeixement mèdic mensual d'estar integrats en el treball de picador. 

Les persones encarregades del maneig del  martell hauran de ser especialistes en el maneig del mateix. 
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Abans del començament d'un treball s'inspeccionarà el terreny circumdant, intentant detectar la 
possibilitat de despreniments de terres i roca per les vibracions que es transmetin al terreny. 

Es prohibeix realitzar treballs per sota de la cota del tall de martells pneumàtics. 

S'evitarà recolzar-se a cavall sobre la culata de suport, en evitació de rebre vibracions indesitjables. 

Es prohibeix abandonar els martells destrossadors connectats a la xarxa de pressió. 

Es prohibeix, per ser una situació d'alt risc, abandonar el martell amb la barrina clavada. 

Vibradors de formigó 

S'evitarà vibrar directament sobre les armadures. 

El vibrat s'efectuarà des de taulers disposats sobre la capa de compressió d'armadures. 

Es prohibeix deixar abandonat el vibrador. 

Es vigilarà que no siguin anul·lats els elements de protecció contra el risc elèctric. Les connexions 
elèctriques s'efectuaran mitjançant conductors estancs d'intempèrie. 

Taula serra circular 

Les parts metàl·liques estaran connectades a la xarxa general de presa de terra en combinació amb els 
disjuntors del quadre elèctric d'alimentació. 

Se Serà manejada pel personal especialitzat i amb instrucció sobre el seu ús, que posseirà autorització 
expressa del Cap d'Obra per utilitzar la màquina. 

El personal que la es manegi utilitzarà obligatòriament ulleres antiprojeccions i màscara de protecció de 
les vies respiratòries. 

El disc de tall serà revisat periòdicament, substituint les fulles reescalfades o que present esquerdes, ja 
que podria trencar-se i produir l'accident. 

Estaran protegides mitjançant carcassa cobreix disc i ganivet divisor. 

Els talls de materials es realitzaran mitjançant el disc més adequat per al tall del material component, en 
prevenció de ruptures i projeccions. 

Sempre que sigui possible els talls de materials es realitzaran en via humida; és a dir sota el raig d'aigua 
que impedeixi l'origen de la pols. 

En cas de tall de materials com els descrits en el punt anterior però en els que no és possible utilitzar la 
“via humida” es procedirà com segueix: 

1. L'operari es col·locarà per realitzar el tall a sotavent, és a dir, procurant que el vent incidint sobre la 
seva espatlla esparza en direcció contrària la pols provinent del tall efectuat. 

2. L'operari utilitzarà sempre una màscara de filtres mecànics recanviables apropiada al material 
específic a tallar; i quedarà obligada al seu ús. 

El manteniment d'aquestes màquines serà fet per personal qualificat expressament autoritzat per la 
Direcció d'Obra. 

El transport d'aquest tipus de maquinàries en obra mitjançant les grues s'efectuarà amarrant-les de 
forma equilibrada de quatre punts distints. 

La taula de serra circular anirà proveïda d'un senyal de “Perill” i una altra de “Prohibit l'ús a personal no 
autoritzat”. 
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Perforadores 

Es vigilarà que romanguin en posició correcta els frens, ancoratges i guiadora de barrina durant les 
operacions de sonat. 

Disposaran d'adequats captadors de pols. 

S'evitarà el trasllat indegut de la màquina: per realitzar el desplaçament, es disposarà en condicions de 
transport. 

S'estudiarà detingudament el correcte emplaçament de la màquina. 

Se li donarà la utilització deguda, cuidant que els aparells de control disposin de fàcil accés. 

L'operador haurà de situar-se als llocs on no pugui ser atrapat per una barra en el cas que es trenqui o 
barri. 

Les reparacions es realitzaran amb la màquina aturada. 

Es cuidarà especialment que no es produeixi contacte algun de la roba amb elements giratoris 
susceptibles de provocar engrunades. 

Es disposarà de posada a terra a les màquines que utilitzin energia. 

En perforadores accionades per aire comprimit, es revisarà sovint l'estat de mànegues i adaptaments. 

Els operaris utilitzaran: casc, ulleres de seguretat, roba que s'ajusti al cos, màscares i protectors 
auditius. 

Grues automotores 

S'instal·laran rètols o avisos en les cabines indicant les càrregues màximes admissibles per als distints 
angles d'inclinació. 

Les cabines estaran proveïdes d'una porta a cada costat i les plataformes seran de materials 
antilliscants. 

Existirà un espai mínim de 35 cm entre els cossos giratoris i els elements fixos, a fi d'evitar l'engrunada 
dels treballadors entre ambdós. 

Estaran equipades amb mitjans d'il·luminació i dispositius sonors d'avís. 

  

Maneig de materials amb mitjans mecànics 

En totes les grans obres, gran part del moviment de materials es realitza per mitjans mecànics. 

 La caiguda de la càrrega obeeix sempre a fallada tècnica o a fallada humana. 

 La fallada tècnica els podem trobar d'una manera especial en la ruptura de: 

• Ganxos 

• Cables 

• Eslingues 

La fallada humana la trobem en la mala elecció o en l'utilització incorrecta d'aquests elements auxiliars. 

 Ganxos: 
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 Els accidents deguts a fallada de ganxos poden ocórrer per quatre causes fonamentals: 

• Excés de càrrega: mai sobrepassar la càrrega màxima d'utilització 

• Deformació del ganxo: no usar ganxos vells, no adreçar els ganxos. 

• Fallada de material en el ganxo. 

• Desenganxament de la càrrega per falta de pestell. 

 Cables 

Hi ha molts tipus de cables, segons la disposició de filferros i cordons de la forma de bobinat, etc. 

Cada tipus de cable està pensat per a una utilització concreta, usar-lo d'una altra forma pot donar lloc a 
accidents, per tant devem: 

• Elegir el cable més adequat. 

• Revisar-lo sovint. 

• Realitzar un manteniment correcte. 

Un cable està ben elegit si té la composició adequada i la capacitat de càrrega necessària per a 
l'operació a realitzar, a més de no tenir defectes apreciables. 

 No obstant això, es pot donar una regla molt important: 

Un cable d'ànima metàl·lica no ha d'emprar-se per confeccionar eslingues, perquè pot partir-se amb 
facilitat fins i tot amb càrregues molt inferiors a l'habituals. 

Per això és absolutament necessari revisar els cables amb molta freqüència, atenent especialment a: 

• Filferros trencats. 

• Filferros desgastats. 

• Oxidacions. 

• Deformacions. 

 Quant a manteniment dels calçs, donem a continuació les regles següents: 

• Desenvolupament de cables: si el cable ve en rotlles, el correcte és fer-lo rodar el rotlle. Si ve en 
carret, es col·locarà aquest de manera que pugui girar sobre el seu eix. 

• Tallat de cables: El mètode més pràctic per tallar un cable és per mitjà de bufador; també pot 
utilitzar-se una cisalla. 

• Greixatge de cables: El greix redueix el desgast i protegeix al cable de la corrosió. 

• Emmagatzemament de cables: Haurà de ser en llocs secs i ben ventilats, els cables no han de 
recolzar al sòl. 

 Eslingues 

Eslingues i estrops són elements fonamentals en el moviment de càrregues, el seu ús és tan freqüent a 
les obres que sovint produeixen accidents a causa de la ruptura d'aquests elements o al 
desenganxament de la càrrega. 

 En general, aquests accidents poden estar ocasionats per: 
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1.- Mala execució de l'eslinga: les gasses de les eslingues poden estar realitzades de tres maneres. 

• Gasses tancades amb costures. La costura consisteix en un entrellaçat dels cordons del cable. 
Tenen bona resistència. 

• Gasses tancades amb serretes. Són les més empleades pel senzill de la seva execució. El nombre 
de serretes i la separació entre ells depèn del diàmetre del cable que es vagi a utilitzar. 

 

Fins a 12  mm Núm. serretes 3 Distància 6 Diàmetres 

12  mm a 20  mm Núm. serretes 4 Distància 6 Diàmetres 

20  mm a 25  mm Núm. serretes 5 Distància 6 Diàmetres 

25  mm a 35  mm Núm. serretes 6 Distància 6 Diàmetres 

• Gasses amb casquets premsats. Es caracteritza perquè es realitza el tancament absolut dels dos 
ramals mitjançant un casquet metàl·lic 

2.- Elecció d'eslingues: per elegir correctament una eslinga, es tindrà en compte que el cable que la 
constitueix tingui: 

• Capacitat de càrrega suficient. La càrrega màxima depèn fonamentalment de l'angle format pels 
ramals. Quant major sigui l'angle més petita és la capacitat de càrrega de l'eslinga. Mai ha de fer-se 
treballar una eslinga amb un angle superior a 90 graus (Angle recte). 

• Composició del cable de l'eslinga. Han d'emprar-se sempre cables molt flexibles, per això es 
desestimen els d'ànima metàl·lica. Una altra norma molt important és la de no utilitzar mai rodons de 
ferralla (clavilles o falques) per substituir a l'eslinga. 

3.- Utilització d'eslingues: per utilitzar correctament eslingues i estrops, hem de tenir en compte els punts 
següents: 

• Cuidar de l'assentament de les eslingues, és fonamental que l'eslinga quedi ben assentada en el part 
baixa del ganxo. 

• Evitar els encreuaments d'eslingues. La millor manera d'evitar aquests és reunir els distints ramals 
en un anell central. 

• Elegir els terminals adequats. En una eslinga es poden col·locar diversos accessoris: anelles, 
grillons, ganxos, etc., cadascú té una aplicació concreta. 

• Assegurar la resistència dels punts d'enganxada. 

• Conservar-les en bon estat. No s'han de deixar a la intempèrie i menys fins i tot tirades pel sòl. Com 
millor estan és penjades. 

 
Bastides sobre rodes 

Durant el moviment de la bastida, aquesta romandrà totalment lliure d'objectes, eines, materials i 
persones. 

Les plataformes de treball s'envoltaran en els seus quatre costats amb barana de 90 cm d'alt, i sòcol de 
15 cm, i un llistó intermedi. 

Abans del desplaçament de la bastida desembarcarà el personal de la plataforma de treball i no tornarà 
pujar-hi fins que la bastida estigui situada i calçada, en el seu nou emplaçament. 

L'accés a la plataforma es farà per mitjà d'escales i no pels travessers o barres de les seves estructures. 
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Abans de la seva utilització es comprovarà la seva verticalitat, i estabilitat, de manera que la seva altura 
no sigui superior a quatre vegades el seu costat menor. 

Es cuidarà que recolzin en superfícies resistents, recorrent si fos necessari, a la utilització de taulers o 
altres dispositius de repartiment de pes. 

Les rodes estaran proveïdes de dispositius de bloqueig; en cas contrari s'encunyaran per ambdós 
costats. 

La plataforma de treball estarà ben subjecta a l'estructura de la bastida. 

L'accés a la plataforma romandrà tancat durant la permanència dels operaris sobre ella, mitjançant una 
cadena o barra de seguretat. 

 
Escales de mà 

Preferentment seran metàl·liques, i sobrepassaran sempre en 1 m l'altura a salvar un cop posades en 
correcta posició. 

Quan siguin de fusta, els escalons seran acoblaments, i els travessers seran de cap peça, i en cas de 
pintar-se es farà amb vernissos transparents. 

En qualsevol cas disposaran de sabates antilliscants al seu extrem inferior i estaran fixades amb urpes o 
lligams al seu extrem superior per evitar lliscaments. 

Està prohibit l'entroncament de dues escales tret que s'utilitzin dispositius especials per a això. 

Les escales de mà no podran salvar més de 5 m, a menys que estiguin reforçades al seu centre, 
quedant prohibit l'ús d'escales de mà per a altures superiors a set metres. 

Per a qualsevol treball en escales a més de 3 m sobre el nivell del sòl és obligatori l'ús de cinturons de 
seguretat, subjecte a un punt sòlidament fixat, les escales de mà sobrepassaran 1 m, el punt de suport 
superior un cop instal·lats. 

La seva inclinació serà tal que la separació del punt de suport inferior serà la quarta part de l'altura a 
salvar. 

L'ascens i descens per escales de mà es farà d'enfront de les mateixes. 

No s'utilitzaran transportant a mà i al mateix temps pesos superiors a 25 kg. 

Les escales de tisores o dobles, d'escalons, estaran proveïdes de cordes o cadenes que impedeixin la 
seva obertura en ser utilitzada i topalls al seu extrem inferior. 

 
Soldadura 

Soldadura elèctrica 

L'alimentació elèctrica al grup es realitzarà mitjançant connexió a través del quadre elèctric general i les 
seves proteccions diferencials en combinació amb la xarxa general de presa de terres. 

Abans de començar el treball de soldadura, és necessari examinar el lloc, i prevenir la caiguda 
d'espurnes sobre matèries combustibles que puguin donar lloc a un incendi, sobre les persones o sobre 
la resta de l'obra a fi d'evitar-ho de forma eficaç. 

Els treballs de soldadura d'elements estructurals de forma “aèria” quedaran interromputs en dies de forta 
boira, fort vent i pluja. 

Queda expressament prohibit: 

1. Deixar la pinça i el seu elèctrode directament al sòl. Es recolzarà sobre un suport aïllant quan s'hagi 
d'interrompre el treball. 
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2. Estendre de forma desordenada el cablejat per l'obra. 

3. No instal·lar ni mantenir instal·lada la protecció de les clemes del grup de soldadura. 

4. Anul·lar i/o no instal·lar la presa de terra de la carcassa del grup de soldadura. 

5. No desconnectar totalment el grup de soldadura cada cop que es realitzi una pausa de consideració 
durant la realització dels treballs (per a l'esmorzar o dinar per exemple). 

6. L'entroncament de mànegues directament (amb protecció de cinta aïllant) sense utilitzar 
connectadors estancs d'intempèrie, o fundes termosoldades. 

7. La utilització de mànegues deteriorades, amb talls i entroncaments deguts a envelliment per ús o 
descuit. 

Soldadura oxiacetilènica i oxitall 

El trasllat d'ampolles es farà sempre amb la seva corresponent caperutxa col·locada, per evitar 
possibles deterioraments de l'aixeta, sobre carro expressament dissenyat. 

Es prohibeix tenir les ampolles exposades al sol tant en l'arreplega como durant la seva utilització. 

Les ampolles d'acetilè han d'utilitzar-se estant en posició vertical. Les d'oxigen poden estar tombades 
però procurant que la boca quedi una mica aixecada, però en evitació d'accidents per confusió dels 
gasos les ampolles sempre s'utilitzaran en posició vertical. 

Els encenedors aniran proveïts de vàlvules antirretorn de flama. 

Ha de vigilar-se la possible existència de fugues en mànegues, aixetes, o bufadors, però sense emprar 
mai per a això una flama, sinó encenedor d'espurna, o submergir-les a l'interior d'un recipient amb aigua. 

Durant l'execució d'un tall cal tenir cura que en desprendre's el tros tallat no existeixi possibilitat que 
caigui en lloc inadequat, és a dir, sobre persones i/o materials. 

En acabar el treball, han de tancar-se perfectament les ampolles mitjançant la clau que a l'efecte 
posseeixen, no utilitzar eines com a alicates o tenalles que a part de no ser totalment efectives espatllen 
el fill de tancament. 

Les mànegues es recolliran en carrets circulars. 

Queda expressament prohibit: 

1. Deixar directament al sòl els encenedors. 

2. Estendre de forma desordenada les mànegues de gasos. Es recomana unir entre si les gomes 
mitjançant cinta adhesiva. 

3. Utilitzar mànegues del mateix color per a distints gasos. 

4. Apilar, esteses al sòl les ampolles buides ja utilitzades (fins i tot de forma ordenada). Les ampolles 
sempre s'emmagatzemaran en posició “de peu”, i lligades per evitar bolcades i a l'ombra. 

 

Accessos i senyalització 

Els accessos a obra seran senyalitzats amb advertència de: 

• “Zona d'obres” 

• “Prohibit el pas a persones no autoritzades a l'obra” 

• “Obligatori l'ús de casc” 

08fbc
Nuevo sello



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 
ADEQUACIÓ DE PAVIMENT I SERVEIS AL CARRER PORT DE PORTO CRISTO ENTRE ELS CARRERS GUAL I BORDILS 
NOVEMBRE 2017 

 

Plec EBSSL-17 

En la confluència d'accessos amb les vies públiques es col·locaran senyals de: 

• “STOP” 

Es comprovarà periòdicament l'estat de la senyalització, reposant-la en cas d'haver desaparegut i 
retirant-la quan ja no sigui necessària. 

Quan afectem vies públiques, sol·licitarem, amb suficient antelació, l'autorització pertinent dels 
Organismes propietaris, adoptant les mesures que a l'efecte prescriguin. 

 

Serveis afectats. Línies elèctriques aèries 

Distància de seguretat 

La distància de seguretat mínima varia en funció de la tensió de la línia, i haurà de respectar-se en la 
situació més desfavorable, en funció de les operacions a realitzar als seus voltants i de la maquinària a 
emprar, de la velocitat i direcció del vent, i de l'augment de la temperatura ja que dilata els conductors. 

El valor de la tensió elèctrica no pot ser determinada pel simple examen d'una línia aèria o de les seves 
parts: es consultarà a la Companyia Subministradora, i aquesta haurà de manifestar per escrit la 
informació sol·licitada. 

Per a línies d'alta tensió (superior a 1000 V, segons el R.A.T.), aquesta distància no podrà ser inferior a 
5 m.  Per a línies de baixa tensió (inferior a 1000 V en corrent alterna i 1500 V en contínua, segons el 
R.E.B.T.), la distància mínima serà d'1 m des de les extremitats del cos humà o elements conductors 
fins a la línia. 

Eliminació del risc 

En el cas de no poder garantir la distància de seguretat, es sol·licitarà a la Companyia Subministradora 
amb la suficient antelació, procedir al descàrrec, al desviació o a l'elevació de la línia. 

Un cop realitzat el tall de tensió, i abans de l'inici dels treballs, un tècnic competent haurà de verificar 
l'absència de tensió. 

Dispositius de balisament i advertència 

L'altura de pas màxima sota línies elèctriques aèries ha de delimitar-se amb barreres de protecció a un 
costat i a l'altre de la línia. 

L'altura de pas màxima haurà d'indicar-se en panells fixats a la barrera de protecció. 

Màquines d'elevació 

Les màquines d'elevació han de portar uns enclavatges o bloqueig de tipus elèctric o mecànic que 
impedeixin sobrepassar les distàncies de seguretat. 

Informació 

Totes les persones que intervenen en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en 
els treballs pròxims a línies aèries i mesures a adoptar per eliminar-los i què s'ha de fer en cas de 
contacte. 

Contacte de persones amb línies 

No s'ha de tocar la persona en contacte amb la línia, al no ser que es tracti d'una línia de baixa tensió. 
En aquest últim cas s'intentarà separar la víctima mitjançant elements aïllants, sense tocar-la 
directament. 

En línies d'alta tensió s'avisarà ràpidament a la Companyia perquè interrompi el subministrament. 
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Caiguda de la línia 

Es prohibirà l'accés del personal a la zona de perill fins que un especialista comprovi l'absència de 
tensió. 

Si hi ha persones en les proximitats de la línia caiguda, hauran de romandre immòbils o sortir de la zona 
a petits passos. No hauran de tocar la línia caiguda. 

Contacte de màquines amb línies 

El contacte amb la línia elèctrica no provoca, generalment, el tir dels dispositius de tall de corrent i si així 
ocorre, la tensió serà restablida automàticament en un període molt curt. Per això, en cas de contacte, 
s'avisarà immediatament a la Companyia. 

El maquinista observarà les normes següents: 

A. Conservarà la calma fins i tot si els pneumàtics comencen a cremar. 

B. Romandrà al seu lloc de comandament o en la cabina, pel fet que allí està lliure del risc 
d'electrocució. 

C. Intentarà retirar la màquina de la zona de contacte amb la línia i situar-la fora de l'àrea perillosa. 

D. Advertirà les persones que allí es trobin perquè no toquin la màquina. 

E. No descendirà de la màquina fins que aquesta no es trobi a una distància segura. En cas contrari, el 
conductor pot electrocutar-se ja que entra al circuit línia-màquina-sòl. 

F. Si és impossible separar la màquina, i en cas d'absoluta necessitat, el conductor saltarà el més lluny 
possible des de la cabina, sense tocar la màquina. 

Aquestes recomanacions s'entregaran per escrit amb justificant de recepció als maquinistes. 

Si hi ha persones en les proximitats de la màquina, hauran de romandre immòbils o sortir de la zona a 
petits passos. No hauran de tocar la màquina. 

 
 
Manteniment durant l'explotació 
 
Un cop realitzada l'entrega de les obres, qualsevol risc produït per treballs de manteniment durant el 
període de garantia queda englobat dins les mesures de prevenció disposades en el present Estudi.  
 
No es considera necessari definir cap unitat d'obra addicional, ja que qualsevol actuació de manteniment 
requereix la utilització dels mateixos mitjans que es descriuen en el present Estudi. 
 
Els treballs de manteniment posteriors al període de garantia i els que no siguin responsabilitat del 
contractista durant el període de garantia (treballs corresponents a un altre contracte), requeriran un 
estudi de seguretat independent i expressament adaptat a les obres o serveis contractats. 
 
En qualsevol cas el Contractista en col·laboració amb el Director dels treballs elaborarà un "Manual d'ús 
i manteniment de l'obra", que inclourà  una carpeta amb fitxes d'informació per a cadascun dels 
elements del passeig, (detallant les precaucions i prohibicions d'ús, i el manteniment recomanat tant per 
a l'usuari com per als professionals que hagin de realitzar-lo, així com la recomanació d'un calendari de 
manteniment) partint de les dades bàsiques de la construcció.  
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ART. I.4.- INSTAL·LACIONS SANITÀRIES 
 
S'ha de tenir present la reglamentació oficial que fa referència a aquest tipus d'instal·lacions.  
 
Es disposarà a l'obra d' una farmaciola d'urgència amb aigua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de 
iode, mercuri crom, amoníac, cotó hidròfil, gasa estèril, benes, esparadrap, torniquet, bossa per a 
aigua o glaç, bossa amb guants esterilitzats, caixa d'apòsits autoadhesius, analgèsics, 
antiespasmòdics i termòmetre clínic. 
 
 
ART. I.5.- INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS 
 
Les causes que propicien l'aparició d'un incendi en una obra, no són diferents de les que el generen 
en un altre lloc: existència d'una font d'ignició, fogueres, brasers, treballs de soldadura, connexions 
elèctriques, encofrats de fusta, carburant per a la maquinaria, pintures i vernissos, etc., ja que 
l'oxigeno està present en tots els casos. 
 
Per tot això, es realitzarà una revisió i comprovació periòdica de la instal·lació elèctrica provisional així 
com un correcte recull de les substàncies combustibles amb els envasos perfectament tancats i 
identificats, al llarg de l'execució de l'obra. 
 
Els mitjans d'extinció seran els següents: extintors de diòxid de carboni de 12 Kg en l'arreplega dels 
líquids inflamables; de 6 Kg de pols seca a l'oficina d'obra; de 12 Kg de diòxid de carboni al costat del 
quadre general de protecció i a l'últim de 6 Kg de pols seca al magatzem d'eines, així com els 
necessaris en cada tall d'obra. 
 
També han de tenir-se en compte altres mitjos d'extinció, tals com l'aigua, la sorra, eines d'ús comú 
(pales, rascles, pics, etc.) 
 
Els camins d'evacuació estaran lliures d'obstacles, d'aquí la importància de l'ordre i neteja en tots els 
talls. Existirà l'adequada senyalització, indicant els llocs de prohibició de fumar (als aplecs de líquids 
combustibles), situació de l'extintor, camí d'evacuació, etc. 
 
Totes aquestes mesures, han estat considerades perquè el personal extingeixi el foc en la fase inicial 
si és possible, o disminueixi els seus efectes, fins a l'arribada dels bombers, els quals en tots els 
casos seran avisats immediatament. 
 
 
ART. I.6.-  CLIMATOLOGIA 
 
La zona climatològica de l'illa de Mallorca, de clima mediterrani, no té major incidència per al 
desplegament dels treballs d'execució de la mateixa. 
 
 
ART. I.7.- CENTRE ASSISTENCIAL MÉS PRÒXIM EN CAS D'ACCIDENT 
 
En el Pla de Seguretat i Salut que presentarà l'empresa constructora figurarà la Mútua Laboral a què 
està afiliada i direcció i telèfon de l'hospital que li correspongui, així com el centre assistencial més 
pròxim amb servei d'urgències. 
 
 
ART. I.8.- REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRACIÓ I DEL CONTRACTISTA  
 
L'Administració estarà representada  en matèria de seguretat pel Coordinador de Seguretat i salut 
Laboral (d'ara endavant Coordinador), segons allò que s'ha estipulat en el RD 1627/97 de 24 
d'octubre, aquest formarà part integrant de la Direcció de les obres; quan segons allò que s'ha 
estipulat en esmentat R.D. no fos necessària la intervenció del Coordinador, aquest estarà representat 
pel  Director de l'obra (d'ara endavant, "Director") o els seus representants (d'ara endavant "Direcció").  
 
El Contractista i sotscontractistes si escau estaran representats permanentment en obra pel seu 
Vigilant Prevencionista, el qual disposarà de poder bastant per disposar sobre qüestions relatives a la 
seguretat d'aquesta, de manera que cap operació pugui derivar en una actuació amb risc. 
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ART. I.9.- ORGANITZACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT A L'OBRA 
 
I.9.1.- Serveis de Prevenció. Delegat de Prevenció. Comitè de Seguretat i Salut 
 
En compliment del deure de prevenció, el constructor haurà d'organitzar les activitats de prevenció, 
amb les possibilitats següents: 
 
• Designant a un o diversos treballadors responsables de la prevenció. 
• Constituint un SERVEI DE PREVENCIÓ propi. 
• Concertant el SERVEI amb una entitat especialitzada aliena a l'Empresa, que haurà d'estar  
acreditada per l'Administració. Es reconeix la capacitat de les Mútues d'Accidents de Treball i 
Malalties Professionals per a desenvolupament d'aquestes funcions. 
 
Per al compliment del deure d'informació i consulta als treballadors estarà el DELEGAT DE 
PREVENCIÓ que haurà estat designat per i entre els representants  dels treballadors (Comitè 
d'Empresa o Delegats de Personal). 
 
Als centris de treball de 50 o més treballadors es constituirà un òrgan paritari destinat a la consulta 
regular i periòdica de les actuacions preventives: EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT. Estarà 
format pels Delegats de Prevenció d'una part, i per l'empresari i/o els seus representants en nombre 
igual al dels Delegats de Prevenció, de l'altra. Es reunirà trimestralment i sempre que ho sol·liciti 
alguna de les representacions. Les competències del Comitè seran: 
 
• Participar en l'elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans de prevenció. 
• Promoure iniciatives sobre millores de condicions o correcció de deficiències. 
 
I.9.2.- Índexs de control 
 
En aquesta obra es portaran obligatòriament els índexs següents: 
 
ÍNDEX D'INCIDÈNCIA 
 
Definició: Nombre de sinistres amb baixa laboral succeïts per cada 100 treballadors. 
  
                   NºAccidents amb baixa 
 I.I. = ---------------------------------- x 100. 
                      NºTreballadors. 
 
 
ÍNDEX DE FREQÜÈNCIA 
 
Definició: Nombre de sinistres amb baixa laboral succeïts per cada milió d'hores treballades. 
 
             NºAccidents amb baixa 
I.F. = ------------------------------------ x 1.000.000 
               NºHores treballades. 
 
 
ÍNDEX DE GRAVETAT 
 
      Definició: Nombre de jornades pèrdues per cada mil hores treballades. 
 
                    NºJornades pèrdues per accident amb baixa. 
 I.G. = --------------------------------------------------------------- x 1.000 
                               NºHores treballades. 
 
DURADA MITJANA D'INCAPACITAT 
 
Definició: Nombre de jornades pèrdues per cada accident amb baixa. 
 
                  NÚM. Jornades pèrdues per accident amb baixa 
D.M.I. = --------------------------------------------------------------------  
                                    NÚM. Accidents amb baixa 
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I.9.3.- Part d'accident i deficiències 
  
Respectant-se qualsevol model normalitzat que pogués ser d'ús normal en la pràctica del contractista, 
els parts d'accident i deficiències observades recolliran com a mínim les següents dades amb una 
tabulació ordenada: 
 
PART D'ACCIDENT: 
 
• Identificació de l'obra. 
• Dia, mes i any en què s'ha produït l'accident. 
• Hora de producció de l'accident. 
• Nom de l'accidentat. 
• Categoria professional i ofici de l'accidentat. 
• Domicili de l'accidentat. 
• Lloc (tall) en el que es va produir l'accident. 
• Causes de l'accident. 
• Importància aparent de l'accident. 
• Possible especificació sobre fallada humana. 
• Lloc, persona i forma de produir-se la primera cura. 
• Lloc de trasllat per a hospitalització. 
• Testimonis de l'accident (verificació nominal i versió dels mateixos). 
 
Com a complement d'aquest part s'emetrà un informe que contingui: 
 
• Com s'hagués pogut evitar?. 
• Ordenis immediates per executar. 
PART DE DEFICIÈNCIES: 
 
• Identificació de l'obra. 
• Data en què s'ha produït l'observació. 
• Lloc (tall) en el que s'ha fet l'observació. 
• Informe sobre la deficiència observada. 
• Estudi de millora de la deficiència en qüestió. 
 
 
I.9.4.- Estadístiques 
 
Els parts de deficiències es disposaran degudament ordenats per dates des de l'origen de l'obra fins a 
la seva terminació, i es complementaran amb les observacions fetes pel Comitè de Seguretat (o si no 
n'hi ha pel delegat de Prevenció) i les normes executives donades per esmenar les anomalies 
observades. 
 
Els parts d'accident, si n'hi hagués, es disposaran de la mateixa manera que els parts de deficiències. 
 
Els índexs de control es portaran a un quadre resum mensual amb gràfics de dent de serra, que 
permetin fer-se una idea clara de l'evolució dels mateixos, amb una succinta inspecció visual; en 
abscisses es col·locaran els mesos de l'any i en ordenades els valors numèrics de l'índex 
corresponent. 
 
 
 
ART. I.10.-  DISPOSICIONS DE CARÀCTER PARTICULAR 
                       
        
S'han de prendre en consideració les normes i instruccions vigents que a continuació es detallen:  
 
• Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i reglamentació vigent 
que la desenvolupa. 
 
• Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 
• Reial Decret 396/2006 de 31 de març, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 
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 S'aplicarà tota norma anterior que romangui vigent sempre que no sigui substituïda per les 
reflectides en aquest punt, així com la Legislació que substitueixi, modifiqui o completi les disposicions 
citades i la nova Legislació aplicable que es promulgui. 
 
 Serà total responsabilitat del Contractista els danys físics i materials ocasionats per incompliment 
de les citades disposicions. 
 
 El Contractista haurà d'obtenir tots els documents necessaris per a l'execució de les obres, 
obertura centre de treball, llibre d'incidències, etc. i correran a càrrec seu les indemnitzacions a què 
hagués lloc per perjudicis ocasionats a tercers com a conseqüència de la no observança del P.S.S.L. 
elaborat pel contractista. 
 
 Entenent-se que aquestes normes complementen el present Plec, pel que fa a aquells mitjans de 
protecció i normes de seguretat no esmentats especialment en el P.S.S.L. , i quedant a judici del 
Director dirimir les possibles contradiccions hagudes entre elles.  
 
 
ART. I.11.-  OMISSIONS A LA DOCUMENTACIÓ 
 
Allò que s'ha esmentat en el Plec de Condicions  i  omès en Plans del projecte i Documentació gràfica 
o viceversa, haurà d'executar-se com si  estigués en ambdós  documents. En cas de discrepància, 
s'estarà  al que  disposi  la  Direcció d’Obra.  
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 CAPÍTOL II.- CONDICIONS QUE HAN DE SATISFER LA MÀ D'OBRA I ELS MATERIALS 

           
                    
 
ART. II.1.-  QUALITAT DELS OPERARIS 
 
Per a cada  treball específic es disposarà de la mà d'obra especialitzada  corresponent.  Cada 
actuació haurà de realitzar-se en les condicions de seguretat adequades, per la qual cosa cada 
individu haurà estat informat i format respecte dels riscos i mesures preventives a prendre en el 
transcurs de les obres.  
  
En cada cas la mà d'obra estarà d'acord amb la dificultat o amb el delicat del treball  a realitzar, 
podent la Direcció, si ho troba convenient, exigir la presentació de la cartilla professional, o proves 
necessàries per  acreditar  el compliment d'aquesta condició. 
 
 
ART. II.2.-. ORIGEN DELS MATERIALS I PERSONAL PER ALS TREBALLS 

 
El Contractista notificarà a la Direcció amb suficient antelació l'homologació tant dels Equips de 
Protecció Individual com de la maquinària a utilitzar en obra així com dels manuals de manteniment 
de les mateixes, aportant les mostres i les dades necessàries per demostrar la possibilitat de la seva 
acceptació. 
 
Si per qualsevol motiu, durant l'execució dels treballs es presentessin raons suficients per considerar 
que els treballadors no estan complint amb les condicions de seguretat adequades la Direcció podrà 
demanar la substitució del personal. 
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CAPÍTOL III.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
 
ART. III.1.-  MESURES DE PROTECCIÓ I NETEJA 
           
El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia  obra contra tot deteriorament i danys 
durant el període de la construcció, i haurà d'emmagatzemar i protegir contra incendis tots els   
materials inflamables. 
           
En especial es subratlla  la importància del compliment per part del Contractista dels reglaments 
vigents  per a l'emmagatzemament d'explosius i carburants. 
           
Haurà de conservar en perfecte estat de neteja  tots els espais interiors i exteriors a les construccions 
evacuant les deixes i escombraries. 
           
Tret que s'indiqui expressament el contrari, haurà de  construir i conservar  a  costa  seu tots els 
passos o camins provisionals, clavegueres, senyals de ciruculació i tots els recursos necessaris per 
proporcionar  seguretat i facilitar el trànsit dins les obres. 
           
El Contractista queda obligat a deixar  lliures les vies públiques, havent de realitzar les actuacions 
necessàries per deixar trànsit a vianants i  vehicles durant l'execució de les obres, així com els treballs  
requerides  per a desviació de clavegueres, canonades, cables elèctrics i, en general, qualsevol  
instal·lació que sigui necessari modificar. 
  
 
ART. III.2.-  VIGILÀNCIA A PEU D'OBRA 
           
La Direcció  podrà nomenar els equips que cregui oportuns de  vigilància  a  peu  d'obra per garantir la 
contínua inspecció de la mateixa. 
           
El Contractista  no  podrà  refusar  els  vigilants nomenats, els qui, al contrari, tindran en tot  moment 
lliure accés a qualsevol part de l'obra. 
           
L'existència  d'aquests  equips no eximirà el Contractista de disposar els seus  propis  mitjans  de 
vigilància  per assegurar-se de la correcta execució de les obres i del compliment del que  disposa  el  
present Plec, extrems  de   què en qualsevol cas serà  responsable. 
           
 
ART. III.3.- PRESCRIPCIÓ GENERAL PER A L'EXECUCIÓ DELS  TREBALLS 
           
Totes les obres s'executaran sempre amb seguretat atenint-se als  ensenyaments transmesos a l'inici 
de les obres i aplicant les regles de la bona construcció, amb subjecció a les normes del  present Plec   
i  documents complementaris, i les ordres emanades de la Direcció. 
 
Cada treballador estarà acreditat i es dedicarà exclusivament a  la funció o funcions  assignades amb 
la deguda formació en matèria de seguretat i informació adequada dels riscos que comporta la seva 
activitat, no realitzarà treballs fora de la seva responsabilitat i aplicarà el sentit comú en cada situació 
evitant en la mesura que es puga posar en perill la seva activitat i la dels altres. Hauran de fer ús de 
forma obligada dels Equips de Protecció individual sent de la seva responsabilitat la no utilització dels 
mateixos un cop posats a la seva disposició.  
 
Tots els equips mecànics de maneig manual seran analitzats abans de la seva acceptació a l'obra, 
s'acreditarà la seva homologació i seran sotmesos a un manteniment programat mínim setmanal. 
Cada equip ha de ser manejat per la persona o persones que hagin demostrat la capacitat suficient 
per a la seva utilització  quedant a posteriori  com a responsables del seu control i manteniment.   
 
La maquinària pesada complirà amb la seva homologació corresponent, sent necessari per a la seva 
acceptació al recinti de l'obra la presentació del manual de manteniment. El maquinista acreditat serà 
l'únic responsable del seu maneig, manteniment sent obligatòria la revisió diària de la màquina i un 
manteniment mínim setmanal segons el programa corresponent. 
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Tots els mitjans auxiliars empleats a l'obra serán utilitzats per al fi a què estan destinats. L'ús 
improcedent dels mateixos serà responsabilitat de l'infractor o infractors eximint a la resta de l'equip 
humà i a l'Administració i els seus representants a l'obra de qualsevol responsabilitat. 
           
 
 
ART. III.4.- FACILITATS PER A LA INSPECCIÓ 
 
El Contractista proporcionarà a la Direcció, o als seus subalterns o als seus agents delegats, tota 
mena de facilitats a fi de comprovar el compliment de les condicions establides en el present Plec. 
 
 
ART. III.5.- TREBALLS NO DETALLATS EN AQUEST PLEC 
           
Qualsevol modificació sobre les condicions de seguretat de l'obra derivarà en la revisió, adequació i 
aprovació del corresponent P.S.S.L. El Contractista s'atindrà a les regles que dicti la Direcció i sempre 
atenint a les regles de la bona construcció i que la pràctica ha sancionat com a tals. 
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CAPÍTOL IV.- MESURAMENT I ABONAMENT  

           
           
ART. IV. 1.- DISPOSICIÓ GENERAL 
           
Les distintes unitats es mesuraran i valoraran en la forma assenyalada en el Capítol  corresponent de 
la valoració. Els mesuraments s'efectuaran mensualment, referint-se sempre a l'origen i estenent-se 
relació valorada de la partida de seguretat com a justificant del capítol corresponent del pressupost 
d'execució material del Projecte. 
           
En els preus unitaris estan compresos tots els treballs i materials que siguin necessaris  emprar, així 
com la seva preparació transport, muntatge, col·locació, prova, i tota mena d'operacions que hagin de 
realitzar-se, risc i gravàmens que puguin patir, així com els mitjans auxiliars necessaris  per a la seva 
execució, per deixar la unitat d'obra  completament acabada, en  la forma i condicions que s'exigeix en 
aquest Plec. 
           
Els preus seran invariables sigui quin sigui la procedència dels materials i la distància de transport, 
amb les excepcions consignades en  aquest Plec. 
 
 
ART. IV.2.- DEFINICIÓ DE LES UNITATS  
           
S'entén per unitat de qualsevol classe d'actuació amb destí a la seguretat que compleixi amb els 
requisits de prevenció establits en el present Plec, la unitat estarà   executada, completament 
acabada i col·locada, d'acord amb condicions. 
           
Aquesta definició és extensiva a aquelles parts que s'abonin pel seu nombre. 
 
 
ART. IV.3.- MESURAMENT I  ABONAMENT  
           
S'efectuarà d'acord amb els preus establits en la valoració. Quan no existeixin aquests preus 
s'estendrà la definició dels nous mitjans de seguretat i es concretarà el risc que ha produït la variació, 
modificant i aprovant el P.S.S.L. amb els nous preus contradictoris fixats en la forma reglamentària. 
 
En els preus unitaris queda inclosa la repercussió del muntatge i desmuntatge del muntacàrregues 
auxiliar d'obra, la fitació general de l'estructura en els treballs de demolició i tota aquella bastimentada 
necessària per a la correcta execució de les obres de manera segura.    
 
Un cop al mes s'estendrà certificació valorant les partides que en matèria de seguretat, s'hagin 
executat a l'obra. La valoració es farà conforme al Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista, la 
valoració econòmica de la qual no podrà implicar disminució de l'import total contemplat en l'Estudi de 
Seguretat i Salut. Aquesta valoració serà visada pel pel Director o, si escau,  pel Coordinador de 
Seguretat,  sense aquest requisit no podrà ser abonada per l'Administració. 
 
L'abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es farà conforme s'estipuli al 
contracte d'obra. 
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CAPÍTOL V.- DISPOSICIONS GENERALS 

 

 
ART. V.1.- PROGRAMACIÓ DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS QUE HAN D'EXIGIR-SE  
 
L'Adjudicatari sotmetrà a l'aprovació del Director, abans de començament de les obres, els següents 
programes: 
 

- Programa de mobilització de maquinària 

- Programa de mobilització de mà d'obra directa 

- Programa d'utilització dels mitjans de protecció col·lectiva 

- Programa d'utilització dels mitjans de protecció individual 
 
 
Aquests programes, un cop aprovats pel Director juntament amb el P.S.S.L., s'incorporarà al Plec de 
Condicions de l'Estudi i adquirirà caràcter contractual. 
 
 
 
ART. V.2.- RELACIONS LEGALS I RESPONSABILITATS AMB EL PÚBLIC 
 
L'Adjudicatari haurà d'obtenir tots els permisos i llicències dels Organismes competents que siguin 
necessaris per a l'execució de les obres i d'acord amb la legislació vigent. 

 
ART. V.3. SUBCONTRACTES 
 
Cap part de l'obra podrà ser subcontractada sense l'aprovació prèvia del Director de la mateixa. 
 
Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i acompanyar-se 
amb un testimoni que acrediti l'homologació de l'empresa sotscontractista en matèria de seguretat i 
salut laboral. L'acceptació del subcontracte no rellevarà el Contractista de la seva responsabilitat 
contractual. 
 
 
ART. V.4.-CONTRADICCIONS I OMISSIONS DE L'ESTUDI 
  
Allò que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els Plans del projecte o Documentació 
gràfica, o viceversa, haurà de ser executat com si estigués exposat en ambdós documents. En cas de 
contradiccions entre els Plans i el Plec de Condicions, prevaldrà allò que s'ha prescrit en aquest últim. 
 
Les omissions errònies dels detalls de l'obra que siguin indispensables per dur a terme l'esperit i 
intenció exposats en els Plans i Plec de Condicions, o que, per ús i costum hagin de ser realitzats, no 
sols no eximeix el Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament 
descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser executats com si haguessin estat complets i correctament 
especificats en els Plans i Plec de Condicions sota les indicacions de la Direcció . 
 
 
 

Manacor, novembre de 2017 
 

L'AUTOR DEL PROJECTE 
 
 
 

Rafel Rosselló Estelrich 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Col·legiat núm. 11.015 
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1.1 U CASCO DE SEGURIDAD PARA USO NORMAL, ANTI GOLPES, DE POLIETILENO CON UN
PESO MÁXIMO DE 400 G, HOMOLOGADO SEGÚN UNE EN 812

Total U  ......: 8,00 8,26 66,08

1.2 U GAFAS DE SEGURIDAD PARA CORTE OXIACETILÉNICO, CON MONTURA UNIVERSAL DE
VARILLA DE ACERO RECUBIERTA DE PVC, CON VISORES CIRCULAR DE 50 MM DE D
OSCUROS DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADAS SEGÚN BS_EN 175 I UNE EN 169

Total U  ......: 4,00 13,55 54,20

1.3 U GAFAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE RIESGOS MECÁNICOS, CON MONTURA
UNIVERSAL, CON VISOR DE MALLA DE REJILLA METÁLICA, HOMOLOGADAS SEGÚN UNE
EN 1731

Total U  ......: 4,00 6,48 25,92

1.4 U GAFAS DE SEGURIDAD ANTIIMPACTOS ESTÁNDAR, CON MONTURA UNIVERSAL, CON
VISOR TRANSPARENTE I TRATAMIENTO CONTRA EL EMPAÑAMIENTO, HOMOLOGADAS
SEGÚN UNE EN 167 I UNE EN 168

Total U  ......: 4,00 10,19 40,76

1.5 U PANTALLA FACIAL PARA SOLDADURA ELÉCTRICA  ,  CON MARCO ABATIBLE DE MANO Y
SOPORTE DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO VULCANIZADA DE 1.35 MM
DE ESPESOR, CON VISOR INACTÍNICO SEMIOSCURO CON PROTECCIÓN DIN 12,
HOMOLOGADA SEGÚN UNE EN 175

Total U  ......: 1,00 10,29 10,29

1.6 U PROTECTOR AUDITIVO DE AURICULAR, ACOPLADO A LA CABEZA CON ARNÉS Y
OREJERAS ANTIRUIDO, HOMOLOGADO SEGÚN UNE EN 352-1 Y UNE EN 458

Total U  ......: 4,00 10,49 41,96

1.7 U MASCARILLA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA, HOMOLOGADA SEGÚN UNE 81-282

Total U  ......: 8,00 1,79 14,32

1.8 U PAR DE GUANTES LAVABLES Y TRANSPIRABLES PARA USO GENERAL, CON DEDOS Y
PALMA DE NITRILO POROSO SOBRE SOPORTE DE PUNTO DE ALGODÓN, Y SUJECIÓN
ELÁSTICA EN LA MUÑECA

Total U  ......: 8,00 3,96 31,68

1.9 U PAR DE GUANTES ULTRAFINOS DE PRECISIÓN DE UN SOLO USO, DE CAUCHO,
HOMOLOGADOS SEGÚN UNE EN 455

Total U  ......: 50,00 0,12 6,00

1.10 U PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS COMUNES DE
CONSTRUCCIÓN NIVEL 3, HOMOLOGADOS SEGÚN UNE EN 388 Y UNE EN 420

Total U  ......: 8,00 2,66 21,28

1.11 U PAR DE BOTAS DE AGUA DEPVC DE CAÑA ALTA, CON SUELA ANTIDESLIZANTE Y
FORRADAS DE NYLON LAVABLE, HOMOLOGADAS SEGÚN UNE EN 344, UNE EN 345, UNE
EN 346, UNE EN 347

Total U  ......: 4,00 7,47 29,88

1.12 U PAR DE BOTAS BAJAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PARA TRABAJOS DE
CONSTRUCCIÓN EN GENERAL, RESISTENTES A LA HUMEDAD, DE PIEL RECTIFICADA,
CON TOBILLERA ACOLCHADA, CON PUNTERA METÁLICA, SUELA ANTIDESLIZANTE,
CUÑA AMORTIGUADORA DE IMPACTOS EN EL TALÓN Y SIN PLANTILLA METÁLICA,
HOMOLOGADAS SEGÚN UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A1 Y UNE EN 347-2

Total U  ......: 2,00 24,11 48,22

Presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.13 U PAR DE BOTAS BAJAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PARA ENCOFRADOR, RESISTENTES
A LA HUMEDAD, DE PIEL RECTIFICADA, CON TOBILLERA ACOLCHADA, CON PUNTERA
METÁLICA, SUELA ANTIDESLIZANTE, CUÑA AMORTIGUADORA DE IMPACTOS EN EL
TALÓN Y CON PLANTILLA METÁLICA, HOMOLOGADAS SEGÚN UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 Y UNE EN 12568

Total U  ......: 2,00 27,20 54,40

1.14 U PAR DE PLANTILLAS ANTICLAVOS DE FLEJE DE ACERO DE 0,4 MM DE ESPESOR, DE 120
KG DE RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN, PINTADAS CON PINTURAS EPOXI Y
FORRADAS, HOMOLOGADAS SEGÚN UNE EN 344-2 Y UNE EN 12568

Total U  ......: 2,00 2,86 5,72

1.17 U FAJA DE PROTECCIÓN DORSOLUMBAR

Total U  ......: 2,00 24,17 48,34

1.18 M CUERDA DE POLIAMIDA DE ALTA TENACIDAD, DE 16 MM DE D, PARA SIRGA DE
CINTURÓN DE SEGURIDAD

Total M  ......: 100,00 2,63 263,00

1.19 U MONO DE TRABAJO PARA CONSTRUCCIÓN, DE POLIÉSTER Y ALGODÓN (65%-35%),
COLOR BEIGE, TRAMA 240, CON BOLSILLOS INTERIORES, HOMOLOGADA SEGÚN UNE
EN 340

Total U  ......: 4,00 17,54 70,16

1.20 U CHALECO PARA SEÑALISTA CON TIRAS REFLECTORAS EN LA CINTURA, EN EL PECHO Y
EN LA ESPALDA, HOMOLOGADA SEGÚN UNE EN 471

Total U  ......: 4,00 19,83 79,32

1.21 U IMPERMEABLE TIPO INGENIERO, PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL,
CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES, DE NYLON SOLDADO, HOMOLOGADO
SEGÚN UNE EN 340

Total U  ......: 8,00 8,39 67,12

Total presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES : 978,65

Presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.2 M BARANDILLA DE PROTECCIÓN EN EL PERÍMETRO DE ZONA ELEVADA, CON TRAVESAÑO
SUPERIOR, TRAVESAÑO INTERMEDIO Y MONTANTES DE TUBO METÁLICO DE 2.3',
ZÓCALO DE TABLA DE MADERA, ANCLADA AL TERRENO CON DADOS DE HORMIGÓN Y
CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

Total M  ......: 30,00 10,47 314,10

2.4 H BRIGADA DE SEGURIDAD PARA MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LAS
PROTECCIONES

Total H  ......: 10,00 32,28 322,80

2.5 U REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD CONSTITUIDO POR 6
PERSONAS

Total U  ......: 2,00 107,31 214,62

2.6 H FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD, PARTE PROPORCIONAL DE CURSO ANUAL DE 8
HORAS POR TRABAJADOR

Total H  ......: 4,00 14,40 57,60

2.7 M VALLA MÓVIL, DE 2 M DE ALTURA, DE ACERO GALVANIZADO, CON MALLA
ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM Y DE 4,5 Y 3,5 MM DE D, MARCO DE 3,5X2 M DE TUBO
DE 40 MM DE D, FIJADO A PIES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, Y CON EL
DESMONTAJE INCLUIDO

Total M  ......: 50,00 2,53 126,50

2.9 U PLACA CON PINTURA REFLECTANTE CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, PARA
SEÑALES DE TRÁFICO, FIJADA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

Total U  ......: 4,00 53,63 214,52

2.11 U PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL, DE PLANCHA DE ACERO LISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIJADA MECÁNICAMENTE Y CON EL DESMONTAJE
INCLUIDO

Total U  ......: 2,00 18,09 36,18

2.12 M SOPORTE RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO DE 100X50X3 MM COLOCADO AL
SUELO CLAVADO Y CON DESMONTAJE INCLUIDO

Total M  ......: 12,00 18,57 222,84

2.13 U CONO DE PLÁSTICO REFLECTOR DE 50 CM DE ALTURA

Total U  ......: 25,00 9,81 245,25

2.14 U LUMINARIA CON LÁMPARA INTERMITENTE DE COLOR ÁMBAR CON ENERGÍA DE
BATERÍA DE 12 V Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

Total U  ......: 10,00 39,69 396,90

2.15 M CINTA DE BALIZAMIENTO, CON UN SOPORTE CADA 5 M Y CON EL DESMONTAJE
INCLUIDO

Total M  ......: 50,00 1,27 63,50

2.16 U EXTINTOR DE POLVO SECO, DE 6 KG DE CARGA, CON PRESIÓN INCORPORADA,
PINTADO, CON SOPORTE EN LA PARED Y CON EL DESMONTAJE INCLUÍDO

Total U  ......: 2,00 48,52 97,04

2.17 U MÓDULO PREFABRICADO DE SANITARIOS DE 3.7X2.3X2.3 M DE PANEL DE ACERO
LACADO Y AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE 35 MM DE ESPESOR, REVESTIMIENTO DE
PAREDES CON TABLERO FENÓLICO, PAVIMENTO DE LAMAS DE ACERO GALVANIZADO,
CON INSTALACIÓN DE LAMPISTERÍA, 1 LAVABO COLECTIVO CON 3 GRIFOS, 2 PLACAS
TURCAS, 2 DUCHAS, ESPEJO Y COMPLEMENTOS DE BAÑO, CON INSTALACIÓN
ELÉCTRICA, 1 PUNTO DE LUZ, INTERRUPTOR, ENCHUFES Y PROTECCIÓN DIFERENCIAL,
COLOCADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUÍDO (PLAZO DE AMORTIZACIÓN 60 MESES)

Total U  ......: 0,02 2.934,17 58,68

2.22 U RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS, DE 100 L DE CAPACIDAD, COLOCADO Y CON
EL DESMONTAJE INCLUÍDO

Presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS Y FORMACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total U  ......: 1,00 56,90 56,90

2.23 U BOTIQUÍN DE ARMARIO, CON EL CONTENIDO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA
GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TREBAJO

Total U  ......: 1,00 122,87 122,87

2.24 U RECONOCIMIENTO MÉDICO, PARTE PROPORCIONAL DE RECONOCIMIENTO SEMESTRAL
POR TRABAJADOR

Total U  ......: 4,00 33,25 133,00

Total presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS Y FORMACIÓN : 2.683,30

Presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS Y FORMACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 978,65
2 PROTECCIONES COLECTIVAS Y FORMACIÓN 2.683,30

Total .........: 3.661,95

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Binissalem, juliol 2017
L'autor

Rafel Rosselló Estelrich
ECCP, nº colegiado 11.015
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1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ............................................... 978,65
2 PROTECCIONES COLECTIVAS Y FORMACIÓN ..................................... 2.683,30

Presupuesto de ejecución material 3.661,95
13% de gastos generales 476,05
6% de beneficio industrial 219,72

Suma 4.357,72
21% IVA 915,12

Presupuesto de ejecución por contrata 5.272,84

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CINCO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Binissalem, juliol 2017
L'autor

Rafel Rosselló Estelrich
ECCP, nº colegiado 11.015

Proyecto: ADEQUACIÓ DE PAVIMENT I SERVEIS AL CARRER POR DE PORTO CRISTO, TRAM GUAL-BORDILS- SE...

Capítulo Importe
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ANNEX 5

FITXA DE GESTIÓ DE RESIDUS
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Municipi: CP:
CIF:

ÍNDEX:

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó convencional:

Edifici industrial d'obra de fàbrica

X Altres tipologies

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

Residus de Construcció procedents de REFORMES:

Residus de Construcció procedents d'OBRA NOVA:

2

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

ADEQUACIÓ DE PAVIMENT I SERVEIS AL CARRER PORT DE PORTO CRISTO ENTRE ELS CARRERS GUAL I BORDILS

7500
P-0703300-D

CARRER PORT DE PORTO CRISTO MANACOR
AJUNTAMENT DE MANACOR

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

1 B

1 C

2 A

 1 A 

1 D

1

2 B Residus de Construcció procedents d'OBRA NOVA:

GESTIÓ Residus de Construcció i Demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca) O tractar en l'ambit de l'obra

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

X Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ:

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

Núm. col.legiat:

3

Rafel Rosselló EstelrichAutor del projecte: 11.015

2 B

3

Firma:
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Municipi: CP:
CIF:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

ADEQUACIÓ DE PAVIMENT I SERVEIS AL CARRER PORT DE PORTO CRISTO ENTRE ELS CARRERS GUAL I BORDILS

7500
P-0703300-D

CARRER PORT DE PORTO CRISTO MANACOR
AJUNTAMENT DE MANACOR

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

m2

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica: construïts a demolir

Código Residus I. Volum I. Pes Volum Pes
MAM/304/2002
170102/170103 Obra de fàbrica
170101 Formigó i morters
010408 Petris
170406 Metalls
170201 Fustes
170202 Vidres
170203 Plàstics
170302 Betums

Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

0

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00
0,00

1

0,7320

 1 A 

0,0080 0,0040 0,00
0,000,000,7100

 - -  - 

0,0663 0,0230

0,00

0,0004 0,0004

0,000,00

(t)

0,0840

0,0004 0,0006

(t/m2)
0,00

0,00

0,0009 0,0040
0,0820 0,0520
0,0620

0,00
(m3)

0,5120 0,5420
(m3/m2)

m

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó: construïts a demolir

Código Residus I. Volum I. Pes Volum Pes
MAM/304/2002

170102/170103 Obra de fàbrica
170101 Formigó i morters
010408 Petris
170406 Metalls
170201 Fustes
170202 Vidres
170203 Plàstics
170302 Betums

Altres
TOTAL:

Observacions:

1,1300 0,00 0,00

0,5253 0,7110

0

0,00

0,00

0,9690

0,0007

1 B

0,0153 0,000,000,0090

0,0047 0,0017 0,00

0,0012 0,0009 0,00

0,000,00
0,00

0,0036 0,0160

0,0008 0,00
0,00
0,00

0,0010 0,0016 0,00

0,0347 0,0510

0,00

0,00 0,00
0,00

0,3825 0,3380

(m3)(t/m2)

0,00

(t)(m3/m2)
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Municipi: CP:
CIF:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

ADEQUACIÓ DE PAVIMENT I SERVEIS AL CARRER PORT DE PORTO CRISTO ENTRE ELS CARRERS GUAL I BORDILS

7500
P-0703300-D

CARRER PORT DE PORTO CRISTO MANACOR
AJUNTAMENT DE MANACOR

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

m2

Edifici industrial d'obra de fàbrica construïts a demolir

Código Residus I. Volum I. Pes Volum Pes
MAM/304/2002

170102/170103 Obra de fàbrica
170101 Formigó i morters
010408 Petris
170406 Metalls
170201 Fustes
170202 Vidres
170203 Plàstics
170302 Betums

Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Altres tipologies: construïts a demolir

Justificació càlcul: Fressat-escarificat de paviment asfàltic: V=(324x0,05)x1,2=19,4 m3 //

0,00
0,00

0,000,00

0,00
0,00

(m3)

0,00
0,00

0

(m3/m2) (t)(t/m2)

0,00

0,0005 0,0008

1 C

1 D PAVIMENTS URBANS

0,5270 0,5580

- -

0,00
0,0004 0,0004 0,00

0,00

0,8740 0,9760
0,0010 0,0060

0,00

0,0644 0,0230 0,00
0,0017 0,0078 0,00
0,0240 0,0350
0,2550 0,3450 0,00

0,000,00

1196,4

Justificació càlcul:

Observacions:

Fressat-escarificat de paviment asfàltic: V=(324x0,05)x1,2=19,4 m3 //

Paviment vorera:  V= 872,4x0,35x1,20 = 366,4 m3 // P=366,4x1,8 = 659,5 T

TOTAL: V= 19,4+366,4 =385,8 m3 // P=35,0 + 659,5 =694,5 T

 P=19,44x1,8 =35,0 T
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Municipi: CP:
CIF:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

ADEQUACIÓ DE PAVIMENT I SERVEIS AL CARRER PORT DE PORTO CRISTO ENTRE ELS CARRERS GUAL I BORDILS

7500
P-0703300-D

CARRER PORT DE PORTO CRISTO MANACOR
AJUNTAMENT DE MANACOR

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

m2

Residus de Construcció procedents de REFORMES: construïts de reformes:

Habitatge

Tipologia de l'edifici a reformar: Local Comercial
Habitatge Industria
Local comercial Altres (*)
Indústria (*)requereix introduir els índexs en la fulla índexs

Altres:______________

Código Residus I. Volum I. Pes Volum Pes
MAM/304/2002
170102/170103 Obra de fàbrica
170101 Formigó i morters
010408 Petris

Embalatges
Altres
TOTAL:

Observacions:

0,0000

0,0000

0,0000 0,00
0,0000 0,00

0,00
0,00

0,0000

(t/m2)(m3/m2)

0,0000

0,00
0,00

2

2 A

0,0000

0,0000 0,00

0,00

0,0000

0,0000
0,0000 0,0000

(m3)

0

0

0

0
0

(t)

0,00

0,00
0,00
0,00

m2

Residus de Construcció procedents d'OBRA NOVA: construïts d'obra nova

Habitatge

Tipologia de l'edifici a construir: Local Comercial
Habitatge Industria
Local comercial Altres (*)
Indústria (*)requereix introduir els índexs en la fulla índexs

Altres:______________

Código Residus I. Volum I. Pes Volum Pes
MAM/304/2002
170102/170103 Obra de fàbrica
170101 Formigó i morters
010408 Petris

Embalatges
Altres
TOTAL:

Observacions:

0

0,0000

(t)
0,00
0,000,0000

0,00
0,00000,0000 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 B

0,0000

0,00
0,0000

0,0000
0,00
0,00

(m3/m2) (m3)(t/m2)
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000 0,0000

0
0

0

0
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Municipi: CP:
CIF:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

ADEQUACIÓ DE PAVIMENT I SERVEIS AL CARRER PORT DE PORTO CRISTO ENTRE ELS CARRERS GUAL I BORDILS

7500
P-0703300-D

CARRER PORT DE PORTO CRISTO MANACOR
AJUNTAMENT DE MANACOR

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Gestió Residus de Construcció - demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

 - Avaluació del volum i característiques dels residus de construcció i demolició

 -RESIDUS DE DEMOLICIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 -RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

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

- t

t

Fiança: x TOTAL* x

0,00

694,5

0,00

2

 €/t (any 2015)** €0

1

125%

Els productes de demolició de paviments es trituraran i s'empreran també en el àmbit de l'obra

Els productes de fresat de paviment asfàltic s'utilitzaràn en el àmbit pròxim de l'obra per a la
millora de ferms de camins rurals.

43,35

694,50

0,00

385,80

TOTAL*:

Fiança: x TOTAL* x

*   Per calcular la fiança

**Tarifa anual. Densitat: (1,0-1,2) t/m3

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

 €/t (any 2015)** €0

per la qual cosa no serà necessari cap procés de separación in situ.

125%

Els residus són nets i homogenis, sense contaminació ni presència d'altres materials,

43,35
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Municipi: CP:
CIF:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

ADEQUACIÓ DE PAVIMENT I SERVEIS AL CARRER PORT DE PORTO CRISTO ENTRE ELS CARRERS GUAL I BORDILS

7500
P-0703300-D

CARRER PORT DE PORTO CRISTO MANACOR
AJUNTAMENT DE MANACOR

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

3 m3
Avaluació residus d'EXCAVACIÓ: excavats

Materials:

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

Reblerts: Terra vegetal
Terraplè
Pedraplè
Altres

GESTIÓ Residus d'excavació:

0,00

0,00

309,10

(m3)

1.800

0,00
0 0,00

3

Kg/m3 RESIDU REAL

556380,00

1.700

2.100

2.000
(Kg/m3)

1.800 309,10
0,00

1.700 0,00

556380,00

0,00
0,00

0,00

0,00

TOTAL:

0,00

309,10

0,00

(Kg)

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 

a la restauració de PEDRERES (amb Pla de restauració aprovat)

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total: m3

Pes total: t

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

- t

TOTAL: t

Notes:  -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):
* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres, 

per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra
* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent 

comunicació al Consell de Mallorca

s'utilitzaràn en la pròpia obra o àmbit pròxim
Residus d'excavació: productes nets no contaminats que

3 309,10

556,38

556,38

0,00
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ANNEX 6

SERVEIS AFECTATS
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ADEQUACIÓ DE PAVIMENT I SERVEIS AL CARRER PORT DE PORTO CRISTO ENTRE ELS CARRERS GUAL I BORDILS 
 

ANNEX 6.- SERVEIS AFECTATS 

 

  

AZIMUT ENGINYERS SLL 
C/ Sant Antoni, 2, 2ºB 07420 Sa Pobla, Illes Balears CIF B57005068 

azimut@azimuters.com  tel. 971544038  fax 971544062 

 

 

 
SERVEIS AFECTATS 
 
 

El carrer Port disposa dels següents serveis bàsics:  

• Evacuació d'aigües residuals: hi ha un conducte que recorre tot el carrer Port, però 
presenta una reducció de secció entre els carrers Gual i Sant Simó. Aigües amunt del 
carrer Gual la secció és de 200 mm, al tram Gual - Sant Simó és de 150 mm, i aigües 
avall de Sant Simó és de 400 mm. 

• Aigua potable: hi ha dos conductes de 90 mm disposats longitudinalment en tot el 
carrer Port, un a cada costat del vial, sota les voreres. 

• Drenatge: en funció dels elevats pendents i la pràctica absència de punts baixos 
relatius, el drenatge es produeix de manera natural per la superfície del carrer, no es 
disposa d'infraestructura específica. 

• Enllumenat: es disposa de servei enllumenat públic format per fanals de poca alçada 
distribuïts de manera alternada als dos costats del carrer cada 12 m 
aproximadament. 

• Altres serveis: es disposa tant de xarxa de subministrament elèctric com de 
telecomunicacions, de distribució principalment aèria amb alguns trams troncals 
soterrats.  

• Actualment no es disposa d'infraestructura de subministrament de gas al carrer Port, i 
hi ha una empresa distribuïdora (Redexis) interessada en la seva instal·lació, motiu 
pel qual s'ha dimensionat la secció transversal per tal que aquesta instal·lació sigui 
possible i ben estructurada. 

 
 
 
Prèviament a l' inici de les obres, el contractista haurà de localitzar i marcar in situ tots els 
serveis afectats en funció de la documentació obtinguda de les companyies distribuïdores 
afectades i de les cates realitzades sobre el terreny.  
 
A continuació s'adjunta la informació disponible relativa als serveis de subministrament 
d'aigua potable i clavegueram, i la previsió d'instal·lació de la xarxa de distribució de gas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08fbc
Nuevo sello



ADEQUACIÓ DE PAVIMENT I SERVEIS AL CARRER PORT DE PORTO CRISTO ENTRE ELS CARRERS GUAL I BORDILS 
 

ANNEX 6.- SERVEIS AFECTATS 

 

  

AZIMUT ENGINYERS SLL 
C/ Sant Antoni, 2, 2ºB 07420 Sa Pobla, Illes Balears CIF B57005068 

azimut@azimuters.com  tel. 971544038  fax 971544062 
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DP-17192 CARRER PORT DE PORTO CRISTO - MANACOR ***VERIFICACIÓ LUMÍNICA

Notes Instal·lació:
Client: Rafael R Estelrich
Codi Projecte: DP-17192
Data 05/12/2017

Notes

Projectista: Santa &Cole Neoseries,SL
Direcció: Parc de Belloch -08430 La Roca (BCN)
Tel.-Fax +34938619100

Advertiments:

LITESTAR        (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pàgina 1

08fbc
Nuevo sello



DP-17192 CARRER PORT DE PORTO 
Santa &Cole Neoseries,SL

DP-17192
Parc de Belloch -08430 La Roca (BCN)

05/12/2017
+34938619100

1.1 Vista 2D en Planta

Escala 1/650

0.00 6.50 13.00 19.50 26.00 32.50 39.00 45.50 52.00 58.50 65.00 71.50 78.00 84.50 91.00 97.50 104.00 110.50 117.00 123.50 130.00 136.50 143.00 149.50 156.00 162.50 169.00 175.50 182.00 188.50 195.00

0.00

6.50
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DP-17192 CARRER PORT DE PORTO 
Santa &Cole Neoseries,SL

DP-17192
Parc de Belloch -08430 La Roca (BCN)

05/12/2017
+34938619100

2.1 Taula Resum Lluminàries

Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària Factor Codi Làmpada Flux
X[m] Y[m] Z[m] X° Y° Z° Cons. lm

A 1 X 570592.79;4427291.98;6.00 0.0;0.0;180.0 CLF 3K CLF48A1TII 0.80 CLF 3K 48 350 55W T2 1*5872
2 X 570629.67;4427292.15;6.00 0.0;0.0;180.0 0.80
3 X 570666.52;4427292.15;6.00 0.0;0.0;180.0 0.80
4 X 570703.43;4427292.22;6.00 0.0;0.0;180.0 0.80
5 X 570740.44;4427292.11;6.00 0.0;0.0;180.0 0.80
6 X 570773.29;4427292.35;6.00 0.0;0.0;180.0 0.80
7 X 570611.58;4427292.07;6.00 0.0;0.0;180.0 0.80
8 X 570648.47;4427292.15;6.00 0.0;0.0;180.0 0.80
9 X 570685.32;4427292.18;6.00 0.0;0.0;180.0 0.80

10 X 570722.21;4427292.14;6.00 0.0;0.0;180.0 0.80
11 X 570756.87;4427292.21;6.00 0.0;0.0;180.0 0.80
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DP-17192 CARRER PORT DE PORTO 
Santa &Cole Neoseries,SL

DP-17192
Parc de Belloch -08430 La Roca (BCN)

05/12/2017
+34938619100

3.1 Valors d'Il.luminància sobre: Pla de Treball

O (x:570586.06 y:4427286.50 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:1.00 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 22 lux 10 lux 33 lux 0.47 0.32 0.68

Tipus Càlcul Dir.+Indir.(7 Interreflexions)

X

Y

570586.04570592.04570598.04570604.04570610.04570616.04570622.04570628.04570634.04570640.04570646.04570652.04570658.04570664.04570670.04570676.04570682.04570688.04570694.04570700.04570706.04570712.04570718.04570724.04570730.04570736.04570742.04570748.04570754.04570760.04570766.04570772.04570778.04

4427286.54

4427292.54

xy
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1919 1819 19 1819 1818 18 20202016 192323 242220 191920 212324 242422 212121 222424 242321 201919 202224 2424 22 242424 232120 191920 222424 2422 21 232424 242220 191920 222324 2423 2123 242525 242424 242426 262524 23 242321 1824 222222 22 2222 23 2222 2525 2517 232830 292622 212121 242830 302824 222222 242830 302824 212120 222630 3130 232730 313025 212121 212429 313128 23 273031 302521 212121 242931 3128 22 252931 313027 252527 303131 3027 2930 292526 232222 242222 23 2221 25 252615 222626 272420 192019 222627 272622 202120 222627 272622 192019 202427 2727 212527 272724 191920 192226 272726 202326 272725 211920 192125 272727 20 232728 282725 232325 282828 2826 28 302928 2220 171818 181718 191718 21 212210 131515 161514 131414 141616 161615 141414 151616 161614 141413 141516 1616 151616 161615 141414 141516 161616 141516 161616 141414 141416 161616 141516 161717 171616 161717 171717 19 191917 1511 11 1011 11 10
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Escala 1/600 CV= 0.214 No tots els punts de mesura són visibles
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DP-17192 CARRER PORT DE PORTO 
Santa &Cole Neoseries,SL

DP-17192
Parc de Belloch -08430 La Roca (BCN)

05/12/2017
+34938619100

3.2 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Pla de Treball_1

O (x:570586.09 y:4427286.52 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:1.00 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 22 lux 10 lux 33 lux 0.47 0.32 0.68

Tipus Càlcul Dir.+Indir.(7 Interreflexions)

X

Y

570586.09570592.09570598.09570604.09570610.09570616.09570622.09570628.09570634.09570640.09570646.09570652.09570658.09570664.09570670.09570676.09570682.09570688.09570694.09570700.09570706.09570712.09570718.09570724.09570730.09570736.09570742.09570748.09570754.09570760.09570766.09570772.09570778.09

4427286.52

4427292.52
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z
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Escala 1/600
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DP-17192 CARRER PORT DE PORTO 
Santa &Cole Neoseries,SL

DP-17192
Parc de Belloch -08430 La Roca (BCN)

05/12/2017
+34938619100

3.3 Valors d'Il.luminància sobre: Tram tipus

O (x:570623.10 y:4427286.52 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:1.00 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 22 lux 13 lux 31 lux 0.60 0.43 0.71

Tipus Càlcul Dir.+Indir.(7 Interreflexions)

X

Y

570623.10570624.10570625.10570626.10570627.10570628.10570629.10570630.10570631.10570632.10570633.10570634.10570635.10570636.10570637.10570638.10570639.10570640.10570641.10570642.10570643.10570644.10570645.10570646.10570647.10570648.10570649.10570650.10570651.10570652.10570653.10570654.10570655.10
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4427287.52
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4427289.52

4427290.52

4427291.52

4427292.52

4427293.52

4427294.52
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Escala 1/100 CV= 0.206
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DP-17192 CARRER PORT DE PORTO 
Santa &Cole Neoseries,SL

DP-17192
Parc de Belloch -08430 La Roca (BCN)

05/12/2017
+34938619100

3.4 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Tram tipus_1

O (x:570623.10 y:4427286.52 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:1.00 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 22 lux 13 lux 31 lux 0.60 0.43 0.71

Tipus Càlcul Dir.+Indir.(7 Interreflexions)

X

Y

570623.10570624.10570625.10570626.10570627.10570628.10570629.10570630.10570631.10570632.10570633.10570634.10570635.10570636.10570637.10570638.10570639.10570640.10570641.10570642.10570643.10570644.10570645.10570646.10570647.10570648.10570649.10570650.10570651.10570652.10570653.10570654.10570655.10
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z
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Escala 1/100
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ADEQUACIÓ DE PAVIMENT I SERVEIS AL CARRER PORT DE PORTO CRISTO ENTRE ELS CARRERS GUAL I BORDILS 
 

ANNEX 8.- DIMENSIONAMENT HIDRÀULIC 

 

  

AZIMUT ENGINYERS SLL 
C/ Sant Antoni, 2, 2ºB 07420 Sa Pobla, Illes Balears CIF B57005068 

azimut@azimuters.com  tel. 971544038  fax 971544062 

 

 

 
DIMENSIONAMENT HIDRÀULIC 
 
La infraestructura de drenatge a implementar al tram final del carrer Port, entre els carrers 
Gual i Bordils, té l'objectiu de recollir les aigües de pluja provinents dels baixants dels 
habitatges, que amb la disposició d'una plataforma única requereixen una recollida 
específica. 
 
Així mateix, la infraestructura també servirà per desaiguar els reixats de nova implantació. 
Aquests reixats es col·loquen per alleugerir la làmina d'aigua superficial en cas de forta pluja, 
malgrat que el carrer té suficient pendent longitudinal per garantir un excel·lent drenatge. El 
fet de disposar una plataforma única fa que el corrent d'aigua afecti més als vianants en 
comparació amb la situació actual (vial de trànsit a cota inferior que les voreres). 
 
Per aquests motius, es planteja el dimensionament dels tubs d'evacuació de pluvials en 
funció dels baixants existents i dels reixats previstos. 
 
 
Cabdal dels baixants 
 
Es consideren tubs de 75 mm de diàmetre interior de mitjana. En funció de la seva 
disposició, es considera la màxima aportació amb un pendent condicionat pel tram final de 
vessament al carrer: 
 
Apliquem la fórmula de Manning: 
 

Ri Hn
v

3/2

·

1

⋅⋅=  

 
AvC ·=  

 
 

=v velocitat del flux per la canonada, en m/s. 
=n número de Manning. Coeficient empíric. 
=i pendent. 

=RH
radi hidràulic= àrea mullada dividit pel perímetre mullat, en m. 

=A  àrea mullada, en m2. 
=C  cabdal, en m3/s. 

 
 
En aquestes condicions, el màxim cabdal es dóna per: 

2

7654,0 φ⋅=A  

rRH
⋅= 6086,0  

essent r el radi i φ  el diàmetre del tub 
 
Considerem el pendent final del baixant com el més restrictiu: =i 2%. 

Considerem el coeficient de Manning per a tubs de PVC llis: =n 0,011. 
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004305,0075,07654,07654,0

22 =⋅=⋅= φA  

022823,00375,06086,06086,0 =⋅=⋅= rRH
 

sm
n

v Ri H
/034,1022823,002,0

011,0

1

·

1
3/2

3/2 =⋅⋅== ⋅⋅  

 
smAvC /00445,0004305,0034,1·

3=⋅==  
 
Al tram afectat per les obres hi ha un total de 28 baixants. Així, l'aportació total d'aigua dels 
baixants serà de: 
 

smCC ntstotalbaixa /125,000445,028·28

3=⋅==  

 

 

Cabdal dels reixats 
 
Estimem el cabdal recollit per una reixa mitjançant la següent fórmula empírica: 
 

hpq
2/3

·

60

1 ⋅⋅=  

 

=q cabdal evacuat, en l/s. 

=p perímetre de la reixa, en cm. 

=h altura de la làmina d'aigua sobre l'enreixat, en cm. 
 

Considerant un reixat de 75x20 cm i una altura crítica de làmina d'aigua de 3 cm, obtenim: 
 
 

slq hp /45,163190

60

1

·

60

1
2/3

2/3 =⋅⋅== ⋅⋅  

 

 

Al tram afectat per les obres hi ha un total de 14 reixats. Així, l'aportació total d'aigua dels 
reixats serà de: 
 

smqC tstotalreixa /230,001645,014·14

3=⋅==  

 

 

 
 
CABDAL TOTAL A EVACUAR 
 

smCCC tstotalreixantstotalbaixatotal /355,0230,0125,0

3=+=+=  
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Capacitat d'evacuació de un conducte de 315 mm de diàmetre nominal 
 
Per a una canonada de 6bar les dimensions interiors són: 
 

mm296=φ  
mmr 148=  

 

 

Considerem un pendent de càlcul del 5%. La màxima capacitat serà: 
 

067061,0296,07654,07654,0

22 =⋅=⋅= φA  

090073,0148,06086,06086,0 =⋅=⋅= rRH
 

sm
n

v Ri H
/085,4090073,005,0

011,0

1

·

1
3/2

3/2 =⋅⋅== ⋅⋅  

 
smAvC /274,0067061,0085,4·

3=⋅==  
 
 
Capacitat d'evacuació de un conducte de 400 mm de diàmetre nominal 
 
Per a una canonada de 6bar les dimensions interiors són: 
 

mm376=φ  
mmr 188=  

 

 

Considerem un pendent de càlcul del 5%. La màxima capacitat serà: 
 

10821,0376,07654,07654,0

22 =⋅=⋅= φA  

114417,0188,06086,06086,0 =⋅=⋅= rRH
 

sm
n

v Ri H
/791,4114417,005,0

011,0

1

·

1
3/2

3/2 =⋅⋅== ⋅⋅  

 
smAvC /518,010821,0791,4·

3=⋅==  
 
 
Dimensionament dels conductes 
 
En funció dels resultats anteriors i de la distribució de baixants i reixats, i en previsió de 
futures possibles aportacions de cabdal, es dimensiona un conducte de 315 mm de diàmetre 
fins a la meitat del recorregut i un de 400 mm en el segon tram. 
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ADEQUACIÓ DE PAVIMENT I SERVEIS AL CARRER PORT DE PORTO CRISTO ENTRE ELS CARRERS GUAL I BORDILS 
NOVEMBRE 2017 
 

A1_fotografies de l’estat actual -5 
 

 
FOTO 9.- Carrer Sureda. 

 
FOTO 10.- Port-Sureda, detall de paviments. 
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PROJECTE 
DE 

ADEQUACIÓ DE PAVIMENT I SERVEIS AL CARRER PORT DE PORTO CRISTO 
ENTRE ELS CARRERS GUAL I BORDILS 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 

 
 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
En aquest projecte regiran com a prescripcions tècniques generals les contingudes en el “plec de 
prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ports”, P.G. 3/75, aprovat per Ordre 
Ministerial de 6 de febrer de 1976 i modificacions vigents, llevat de l’especificat a l’apartat 3.2 
d’aquest plec que modifiqui, ampliï o concreti el seu contingut. 
 
 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
1.- GENERALITATS 
 
1.1.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té por objecte definir el conjunt de las 
condiciones facultatives de tipus tècnic i econòmic que hauran de regir en la contractació i 
execució de las obres compreses al projecte d' ADEQUACIÓ DE PAVIMENT I SERVEIS AL CARRER 
PORT DE PORTO CRISTO ENTRE ELS CARRERS GUAL I BORDILS. 
 
Les obres consistiran en l'execució de les següents operacions: 

• Desmuntatge de papereres i fanals. 

• Localització i marcatge de serveis existents.   

• Demolició de les voreres. Es desmuntarà l'enrajolat existent i la solera que el suporta fins 
a un gruix aproximat de 35 cm per tal de preparar una caixa per al nou paviment de la 
vorera. 

• Fressat del paviment asfàltic existent als extrems del tram afectat per les obres, per tal 
d'empatar amb la rasant contigua, i dels trams entremitjos que no presentin un mínim de 
11 cm de marge entre el paviment existent i la nova rasant. 

• Execució de rases per a noves infraestructures (enllumenat,aigües pluvials i residuals). 

• Col·locació de conductes a les rases, execució d'unions, arquetes i pous de registre. 

• Refinament d'excavació i sanejament de les caixes de les voreres i de la franja central del 
vial. 

• Formació de base de tot-u i anivellació de fons d'excavació. 

• Col·locació de vorades a les zones de transició: extrems del tram afectat per les obres i 
creuaments amb els carrers perpendiculars. 

• Execució de soleres que formen la base de les voreres i de la franja central del vial, amb 
una capa de formigó de 20 cm de gruix armat amb fibres de polietilè. L'execució de la cara 
superior de la solera es controlarà de manera que les seves cotes siguin el més ajustades 
possible a les condicions de contorn. 
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PPCT-2 

• Encintat de les voreres i eix central del vial mitjançant franja longitudinal de llamborda de 8 
cm de gruix i 20 cm d'amplada. Aquests 3 eixos constitueixen les línies mestres del 
paviment i determinaran els pendents longitudinal i transversal, per la qual cosa la seva 
col·locació haurà de ser molt precisa. 

• Sobre la solera s'estendrà una base d'arena grossa i es col·locarà el paviment de 
llambordins prefabricats multi format, de 8 cm de gruix, amb un 2% de pendent 
transversal. Els punts baixos de les seccions transversals varien de manera contínua 
segons s'indica al plànol 10-2. Les juntes dels llambordins s'ompliran amb arena fina. 

• Entre els encintats central i laterals quedaran dues franges d' aproximadament 1,40 m, on 
s'estendrà mescla bituminosa que s'enrasarà amb els encintats, mitjançant una execució 
per tongades. La primera tongada, de mescla oberta tipus G20, servirà per omplir, igualar 
i donar pendents al fons de la caixa a 11 cm per sota de la cota d'acabat. A continuació 
s'estendran dues capes més, una base de 7 cm, tipus G20, i una darrera capa de mescla 
tancada tipus S12. Prèviament a l'estesa de cada tongada es regarà amb betum la 
superfície d'aplicació. 

Finalment, es realitzaran les tasques d'acabats: reposició de marcs i tapes de serveis a la cota 
final, col·locació de reixes, fanals, cablejat i connexió dels fanals, col·locació de pilones i 
papereres. De manera complementària es realitzaran les obres que siguin necessàries per 
aconseguir la correcte resolució del projecte, com la senyalització de les obres, la realització de 
assajos de control, etc... 

S’afectarà el servei de circulació per la via pública que, degut a les característiques del carrer, no 
ha de suposar cap problema important. Es donarà prioritat a l’accés de les persones als seus 
habitatges. Les obres es coordinaran i senyalitzaran d’acord amb les especificacions del projecte i 
les instruccions de la policia local. 

Així mateix, les sèquies previstes podrien entrecreuar-se amb els diferents serveis que comporten 
infraestructures subterrànies, bàsicament, la xarxa elèctrica de mitjana i baixa tensió, la de 
telefonia i les xarxes municipals de distribució d’aigua potable i enllumenat. Prèviament al 
començament de les obres es sol·licitarà i disposarà de les dades necessàries relatives a la seva 
ubicació detallada, havent-se previst la realització de cates. 

 

1.2.- OMISSIONS O ERRORS 
 
L’esmentat en el plec de condicions i omès en els plànols, o viceversa, haurà d'ésser executat 
com si estigués exposat a ambdós documents. En cas de contradicció entre els plànols i el plec de 
condicions prevaldrà el previst en aquest darrer. 
 
Les omissions en els plànols i en el plec de prescripcions tècniques o les descripcions errònies 
dels detalls de l’obra que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o les 
intencions exposades, o que per ús o costum, hagin d'ésser realitzades, no només no eximiran al 
contractista de l’obligació d’executar aquests detalls de l’obra sinó que, a més, hauran d'ésser 
executades com si haguessin estat completament i correctament especificades en els plànols i en 
el plec de prescripcions tècniques. 
 
 
1.3.- AMIDAMENT I PAGAMENT DE LES OBRES 
 
La manera de realitzar la mesura i les unitats de mida a utilitzar, així com les valoracions i el 
pagament de les obres, seran les definides al pressupost amb les normes que es descriuen en 
aquest plec i, en defecte d’aquest en el PG.3. 
 
Si els esmentats excessos són evitables,  la direcció fins i tot podrà exigir que es corregeixin les 
obres perquè responguin exactament a les dimensions, pendents, etc., fixades en els plànols. Fins 
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i tot quan aquests excessos siguin, a judici de la direcció, inevitables, no es pagaran si formen part 
de les feines auxiliars necessàries per a l’execució de la unitat d’acord amb el que estableix la 
clàusula 51 del “Plec de clàusules administratives generals”, ni tampoc si els esmentats excessos 
es troben inclosos en el preu de la unitat corresponent, o si  en l’apartat “mesura i pagament de la 
unitat” figura explícitament que no es pagaran aquests excessos. 
 
Quan els excessos inevitables no estiguin en alguns dels supòsits del paràgraf anterior, seran de 
pagament al contractista els preus unitaris aplicats a la resta de la unitat. 
 
Si l’obra realment executada té dimensions inferiors a l’obra projectada, és a dir, si les mesures 
reals són inferiors a les mesures segons plànols o modificacions aprovades i la Direcció els 
considera acceptables, la mesura a pagar serà el real de l’obra executada, fins i tot en el cas que 
les prescripcions d’aquest plec fixin per a aquesta unitat que el seu amidament es deduirà dels 
plànols. 
 
1.3.1.- Amidament i pagament de les unitats no especificades en aquest projecte 
 
El pagament de les obres que no estigui especificat en aquest plec, s’efectuarà d’acord amb els 
preus establerts en els quadres corresponents. Només quan no existeixin aquests preus i les 
obres executades no siguin assimilables a alguna de les existents es procedirà a la fixació dels 
oportuns preus contradictoris en la manera reglamentària 
 
1.3.2.- Partides alçades a justificar. 
 
Es mesuraran i pagaran per les unitats realment executades amidades sobre el terreny o en els 
plànols de construcció que oportunament es redactin. Els preus per a valorar aquestes unitats 
seran els inclosos en el quadre de preus corresponent o, en absència d’aquest, els aprovats en 
l’acta de preus contradictoris que es redacti com a complement d’aquest. 
 
1.4.- PREUS UNITARIS 
 
El preu unitari que figura en lletra en el quadre de preus número 1, serà el que s’aplicarà a les 
mesures per obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 
 
Encara que en la justificació del preu unitari que figura en el corresponent annex de la memòria 
s’utilitzin hipòtesis no coincidents amb la manera real d’executar les obres, (jornals i mà d’obra 
necessària; preu i tipus de materials bàsics; procedència o distàncies de transport; nombre i tipus 
d’operacions necessàries per a completar la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, 
proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), aquests extrems no podran 
ésser argüits com a fonament per a la modificació del corresponent preu unitari, atès que s’han 
fixat a l’únic objecte de justificar l’import del preu unitari i es troben continguts en un document 
merament informatiu. 
 
En cas de rescissió per incompliment del contractista, els mitjans auxiliars d’aquest podran ésser 
utilitzats, lliure i gratuïtament, per la direcció de l’obra per a l’acabament d’aquesta, mitjançant el 
pagament del lloguer que es fixi contradictòriament. 
 
La disposició de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d’obra que figura 
en els corresponents articles d’aquest plec no és exhaustiva, sinó merament enunciativa per a la 
millor comprensió dels conceptes que conté la unitat d’obra. Per la qual cosa, les operacions o 
materials no relacionats però necessaris per a executar totalment la unitat d’obra formen part de la 
unitat i, consegüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 
 
 

08fbc
Nuevo sello



ADEQUACIÓ DE PAVIMENT I SERVEIS AL CARRER PORT DE PORTO CRISTO ENTRE ELS CARRERS GUAL I BORDILS 
NOVEMBRE 2017 

PPCT-4 

1.5.- DISTÀNCIA DE TRANSPORT  
 
En el càlcul dels preus s’han tingut en compte les distàncies mitjanes entre el lloc d’adquisició dels 
materials i les obres, així com les distàncies estimades a manlleus i abocadors i s’han aplicat els 
preus de transport vigents. El contractista no tindrà dret a reclamacions sobre aquesta valoració 
siguin els que siguin la distància i el preu. 
 
1.6.- MAQUINÀRIA 
 
El contractista estarà obligat a efectuar els treballs amb la seva pròpia maquinària, i la falta o no 
d’adequació d’aquesta per a realitzar les feines encomanades en cap cas li servirà de pretext per 
a sol·licitar pròrrogues o eludir responsabilitats. 
 
1.7.- ASSAIGS 
 
Es realitzaran els assaigs que venen referits en l’annex corresponent de la memòria i els que la 
Direcció Facultativa consideri necessaris per a controlar la correcta execució de les obres. 
 
La direcció d’obra podrà, per si mateixa o per delegació, elegir els materials dels quals s'han de fer 
assaigs, així com presenciar la seva preparació.. 
Els assaigs, que es facturaran d’acord amb les tarifes vigents en el moment que es realitzin, seran 
a càrrec del contractista fins a un total de l’1% del pressupost de la contracta. 
 
1.8.- ABOCADORS 
 
Llevat de manifestació expressa en contra a qualque apartat d’aquest plec, la localització 
d’abocadors, així com les despeses que la seva utilització pugui comportar, aniran a compte del 
contractista. 
 
Encara que la distància dels abocadors sigui més gran que la suposada en la justificació del preu 
unitari de l’annex de la memòria, o s’hi hagi omès l’operació de transport a l’abocador, no  serà 
causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari que aparegui en el quadre de preus, o 
al·legar que la unitat d’obra corresponent no inclou aquesta operació de transport a l’abocador. 
 
Si a les mesures i altres documents informatius del projecte es suposa que el material obtingut de 
l’excavació de l’explanació, fonaments o rases, s’ha d’emprar per a terraplè, farciment, etc., i la 
Direcció d’obra rebutja aquest material per no complir les condicions d’aquest plec, el contractista 
haurà de transportar-lo a l’abocador sense dret a cap pagament complementari en la corresponent 
unitat d’excavació. 
 
Tampoc no serà pagat el transport dels productes sobrants de l’excavació a l’abocador, trobant-se 
aquest inclòs en el preu de l’excavació. 
 
1.9.- DESVIACIONS PROVISIONALS I CAMINS D’OBRES 
 
El contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, els camins i els 
accessos provisionals per a les desviacions que imposin les obres en relació amb el trànsit en 
general i amb els accessos dels carrers de l’entorn, d’acord amb el que es defineixi en el projecte 
o les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d’obra que comportin les obres 
provisionals compliran totes les prescripcions d’aquest plec com si es tractés d’obres definitives. 
 
Aquestes obres es pagaran (llevat que aquest plec digui expressament el contrari) amb càrrec a 
les partides alçades que als efectes figurin en el pressupost; o, en defecte d’aquestes, valorades 
als preus del contracte. 
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Si a judici de la direcció aquestes desviacions no fossin estrictament necessàries per a la normal 
execució de les obres i en canvi el contractista les consideri convenients per facilitar o accelerar 
l’execució de les obres, no es pagaran. 
 
Tampoc no es pagaran els camins d’obra, com ara accessos, rampes, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l’obra, per al transport de materials a l’obra, o per a 
accessos i circulació del personal de la direcció facultativa i visites d’obra. No obstant això, el 
contractista mantindrà aquests camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació. 
La conservació durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals anirà a càrrec del 
contractista. 
 
 
1.10.- SERVITUDS I SERVEIS 
 
En relació a les servituds existents regirà el que s’estipula a la clàusula 20 del “Plec de clàusules 
administratives generals”. Als efectes, també es consideraran servituds relacionades en el plec de 
prescripcions, les que figurin definides en els plànols del projecte. 
 
Els serveis afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. No 
obstant això, el contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la 
localització, protecció o desviació, si s’escau, dels serveis afectats de petita importància que la 
direcció consideri convenient per a la millor marxa de les obres. Aquests treballs seran pagats al 
contractista, amb càrrec a les partides alçades existents als efectes en el pressupost o per unitats 
d’obra, aplicant els preus del quadre número 1. En defecte d’aquest, regirà l’establert a la clàusula 
60 del “Plec de clàusules administratives generals”. 
 
El contractista retirarà els elements que quedin afectats per les obres de la carretera o zones 
adjacents, com ara senyals, balises, barreres de seguretat i tanques, fanals, semàfors, etc., fent-
los el menor dany possible i amuntegant-los a la zona d’obra que fixi la direcció, evitant el seu 
deteriorament a l’amuntegament.. 
 
Aquests elements, així com els accidentalment danyats, remoguts o desplaçats, hauran d'ésser 
reparats i reposats a la mateixa o nova ubicació, en el cas que aquesta reposició sigui oportuna a 
judici de la direcció de l’obra. Aquests treballs no es pagaran, llevat que s’especifiqui el contrari en 
algun apartat d’aquest plec o figurin en el quadre de preus número 1, preus unitaris o partides 
alçades per al seu pagament. 
 
Els camins que accedeixin als carrers hauran de tenir canalitzat el corrent d’aigua per evitar que 
aquesta envaeixi la calçada. 
 
 
1.11.- SENYALITZACIÓ I TRÀNSIT DURANT LES OBRES . 
 
La senyalització de les obres, accessos i zones adjacents que el contractista haurà d'instal·lar 
segons el que disposa la clàusula 23 del “Plec de clàusules administratives generals”, haurà de 
complir a més amb el codi de circulació vigent, les normes de senyalització de carreteres i d’obres, 
en especial l’Ordre Ministerial de 14 de març de 1960 i les ordres que als efectes dicti la direcció. 
Aquesta senyalització haurà de mantenir-se en perfecte estat de conservació mentre duri la seva 
funció. 
 
El ritme dels treballs s’haurà d’adaptar a les exigències del trànsit general valorades per la 
direcció. La regulació i, si s’escau,  el desviament del trànsit general afectat per les obres, es farà 
d’acord amb les instruccions que dicti la direcció. El contractista instal·larà totes les tanques, 
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senyals, marques viàries i balises reflectores o lluminoses, que la direcció consideri necessàries. 
També instal·larà llums i il·luminació si la direcció ho considera procedent. 
Si fos necessari el tall alternatiu del trànsit s’haurà d’obtenir prèviament l’autorització expressa de 
la direcció , la qual fixarà els dies i hores per fer-ho. S’aplicaran els mitjans que donin al trànsit la 
major seguretat i fluïdesa compatibles amb els treballs de l’obra. 
 
Els treballs de senyalització i regulació del trànsit durant les obres seran pagats amb càrrec a les 
partides previstes a l’Estudi de seguretat i salut.  Si no existeixen aquestes partides s’entendrà que 
aquestes despeses estan incloses en els preus unitaris, per la qual cosa no seran de pagament 
directe. En qualsevol cas, el contractista haurà de mantenir la senyalització i regulació del trànsit 
en perfectes condicions de serveis vials. La conservació de la senyalització correrà a càrrec del 
contractista. 
 
Els accidents o danys que es produeixin imputables a les obres o a la seva senyalització seran 
responsabilitat del contractista, sense que la prèvia aprovació per la direcció d’obra de la 
senyalització i mesures adoptades eximeixi al contractista d’aquesta responsabilitat. 
 
1.12.- MESURES DE SEGURETAT I  SALUT 
 
Siguin les que siguin les mesures de seguretat necessàries per a la correcta execució de les 
obres, el seu pagament es farà mitjançant les partides previstes a  l’Estudi de Seguretat i Salut 
inclòs als Annexos a la Memòria, que no podran en cap cas ésser sobrepassades. Si aquestes 
partides no existeixen, s’entendrà que aquestes despeses es troben incloses en els preus unitaris, 
per la qual cosa no seran de pagament directe. En qualsevol cas el contractista haurà d’adoptar-
les i mantenir-les en bon estat.  
 
L’execució de tota classe d’excavacions es farà adoptant totes les precaucions necessàries per a 
no alterar l’estabilitat del terreny i dels edificis pròxims, s’apuntalarà i s’esgotarà on sigui necessari 
per a garantir la seguretat de l’obra i evitar danys a persones i propietats. Totes aquestes 
precaucions i proteccions estaran incloses en els preus d’excavació del quadre de preus núm.1. 
 
1.13.- REPLANTEIG 
 
L’enginyer director farà sobre el terreny la comprovació del replanteig general de les obres i el de 
les seves diferents parts que siguin necessàries durant l’execució de les obres, havent d'ésser-hi 
present 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’enginyer i el contractista. 
 
Seran per compte del contractista totes les despeses, tant de jornals com de materials, que 
s’originin al practicar la comprovació i el replanteig referits en aquest apartat. 
 
 
1.14.- PERSONAL D’OBRA 
 
El contractista serà representat permanentment en l’obra per persona o persones amb poder 
suficient per disposar sobre totes les qüestions relatives a aquesta. Aquesta representació haurà 
d'ésser vinculada almenys a un enginyer de camins i a un enginyer tècnic d’obres públiques; 
també hi haurà un topògraf i un encarregat general per a la direcció de l’execució de l’obra. Aquest 
personal directiu serà auxiliat a l’oficina i a l’obra pel nombre de tècnics de categoria subalterna i 
operaris especialitzats que la direcció facultativa de l’obra estimi convenient. 
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1.15.- SUBCONTRACTISTA O ESCARADER 
 
L’adjudicatari o contractista general podrà donar a escarada o en subcontracte qualsevol part de 
l’obra, però amb la prèvia autorització de la Direcció d’obra. 
 
L’obra que el contractista pugui donar a escarada, no podrà excedir del cinquanta (50) per cent del 
valor total del contracte.  
 
La direcció d’obra es troba facultada per decidir l’exclusió  d’un escarader per ésser incompetent o 
no reunir les necessàries condicions. Aquesta decisió es comunicarà al contractista el qual haurà 
de prendre les mesures necessàries i immediates per a la rescissió d’aquesta escarada. 
 
El contractista serà sempre el responsable davant l’Administració de tota activitat de l’escarader i 
de les obligacions derivades del compliment de les condicions expressades en aquest plec. 
 
1.16.- INSTAL.LACIONS AUXILIARS 
 
El contractista queda obligat a construir pel seu compte, i retirar al final de les obres,  totes les 
edificacions auxiliars. 
 
Totes les obres es supeditaran a l’aprovació de la direcció d’obra, pel que fa  a la seva ubicació i, 
en el seu cas,  al seu aspecte, quan l’obra principal així ho exigeixi. 
 
Si en un termini de trenta (30) dies a comptar des de l'acabament de les obres, la contracta no ha 
retirat totes les instal·lacions, eines, materials, etc., el promotor podrà retirar-los per compte del 
contractista.  
 
1.17.- RESPONSABILITATS I ALTRES DESPESES A COMPTE DEL                
CONTRACTISTA 
 
En totes les mesures a adoptar es seguiran les instruccions del director de l’obra. 
 
1.17.1.- Relacions legals i responsabilitats amb el públic 
 
L’adjudicatari haurà d’obtenir tots els permisos i llicències necessàries  per a l’execució de les 
obres, exceptuant les corresponents a l’expropiació de les zones afectades per aquestes. 
 
També haurà d’indemnitzar als propietaris pels drets que els hi corresponen i per tots els danys 
que es causin amb motiu de les diferents operacions que requereix l’execució de les obres. 
 
1.17.2.- Facilitats per a la inspecció 
 
L’adjudicatari proporcionarà a la Direcció d’obra o als seus representants tota classe de facilitats 
per als replanteigs, reconeixements i mesures, així com per a la inspecció de la mà d’obra, inclòs 
els tallers o fàbriques on es produeixin o preparin els materials o es facin treballs per les obres. 
 
Correran a càrrec del contractista les despeses d’inspecció i vigilància de les obres. 
 
1.17.3.- Despeses amb caràcter general a càrrec del contractista 
 
Seran per compte 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 mena de 
construccions auxiliars; els de protecció de materials i de la pròpia obra de tot deteriorament, dany 
o incendi (complint els reglaments vigents per a emmagatzematge d’explosius carburants); els de 
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neteja i evacuació de deixalles i escombraries; els de construcció i conservació de camins 
provisionals, desguassos, senyals de trànsit i resta de recursos necessaris per a proporcionar 
seguretat dins les obres; els de retirada al final de l’obra de les instal·lacions, d’eines, materials, 
senyals, etc., i neteja general de les obres; així com l’adquisició d’aigua i energia; la retirada dels 
materials rebutjats i la correcció de les deficiències observades amb els corresponents assaigs i 
proves.  
 
En els casos de rescissió de contracte, qualsevol que sigui la causa que els motivi, correran 
també a càrrec del contractista les despeses originades per la liquidació, així com les despeses de 
retirada dels mitjans auxiliars, utilitzats o no, en l’execució de les obres projectades. 
 
1.18.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
Serà l’especificat en el contracte, en cap cas superior al termini considerat en aquest projecte, 
igual a DOS (2) mesos. 
 
1.19.- RESCISSIÓ DEL CONTRACTE 
 
En cas de rescissió, qualsevol que sigui la causa, regiran les disposicions previstes en la Llei 
13/1995 de 18 de maig de contractes de les Administracions Públiques i la resta de textos 
concordants, sense perjudici de les penalitats que s’estableixin en el “Plec de Condicions” del 
projecte. 
 
1.20.- PROVES DE LES OBRES 
 
Abans de verificar la recepció, i sempre que sigui possible, les obres es sotmetran a proves de 
resistència, estabilitat i, si és procedent,  impermeabilitat, procedint-se procedirà a la presa de 
mostres per a la realització d’assaigs, tot això d’acord amb el programa que redacti la direcció 
d’obra. 
 
Totes aquestes proves i aquests assaigs aniran a compte del contractista, i s’entén que no es 
verificaran  totalment fins que donin resultats satisfactoris. 
 
Els assentaments, avaries, accidents o danys que es produeixin en aquestes proves i procedeixin 
de la mala construcció o manca de precaucions, seran reparats pel contractista i al seu càrrec. 
 
 
1.21.- RECEPCIÓ 
 
Una vegada acabades les obres es procedirà al seu reconeixement, realitzant-se les proves i 
assaigs que prescriu l’apartat anterior. 
 
Del resultat del esmentat reconeixement i de les proves i assaigs efectuats, s’aixecarà un acta que 
firmaran el contractista i la direcció d’obra. 
 
Si els resultats son satisfactoris es rebran les obres i es comptarà des d’aquesta data el termini de 
garantia. 
 
Si els resultats no son satisfactoris i no procedeix rebre les obres, es concedirà al contractista un 
termini breu per a corregir les deficiències observades, transcorregut el qual haurà de procedir a 
un nou reconeixement i a proves i assaigs, si la direcció de l’obra els estima necessaris, per a dur 
a terme la recepció. 
 
Si passat aquest termini no s’haguessin esmenat els defectes observats es donarà per rescindit el 
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contracte, amb pèrdua de la fiança i garantia si n’hi hagués, d’acord amb el prescrit en l’article 
corresponent a la rescissió del contracte. 
 
1.22.- TERMINI DE GARANTIA 
 
Serà l’especificat en el contracte i no podrà ésser inferior a un any. 
 
1.23.- CONSERVACIÓ DE L’OBRA 
 
El contractista està obligat a conservar durant l’execució de les obres i fins la seva recepció totes 
les obres que integren el projecte o modificacions autoritzades, així com els vials i servituds 
afectades, desviaments provisionals, senyalitzacions existents i senyalitzacions d’obra i elements 
auxiliars, mantenint-los en bones condicions de viabilitat. 
 
Els treballs de conservació durant l’execució de les obres no es pagaran, llevat que expressament 
es  digui el contrari en qualque document contractual d’aquest projecte. 
 
Si el contractista descuidés 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 dany. 
 
1.24.- LIQUIDACIÓ DE L’OBRA 
 
Sobre el fonament de la  mesura i la valoració general efectuada desprès de la recepció es 
redactarà la liquidació final de les obres que haurà de quedar formulada dins el termini de sis 
mesos a comptar des de la data d’aprovació de l’acta de recepció. 
 
Les despeses de la liquidació aniran a compte del contractista. 
 
 
1.25.- DISPOSICIONS APLICABLES  
 
A més del esmentat “Plec de prescripcions tècniques generals” per a obres de carreteres i ponts 
(PG-3) son aplicables, com supletòries i complementàries de les contingudes en aquest plec 
(sempre que no modifiquin o s’oposin a l’especificat en el plec), totes les disposicions, normes i 
legislació que tinguin relació amb l’execució de les obres, entre les quals es destaquen, sense 
caràcter exhaustiu, les següents: 
 
- Instrucció de recepció de ciments RC-97 
- Instrucció estructural EHE aprovada per RD 2661/98 d'11 de desembre. 
- Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte de ponts de carreteres, aprovada    
per O.M. de 28 de febrer de 1972. 
- Norma sismoresistent: part general i d’edificació. NCSE-94 RD 2543/1994 de 29    de desembre. 
- Llei 13/1995 de 18 de maig de contractes de les Administracions Públiques i modificacions 
posteriors. 
- Plec de clàusules administratives generals per a la contractació d’obres del Estat, aprovat    per 
decret 3854/1970 de 31 de desembre.. 
- Plec de clàusules administratives particulars establert per a la contractació d’aquestes obres. 
- Codi de circulació vigent. 
- Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i RD 1627/1997 de 24 d'octubre 
pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
- Instrucció de senyalització d'obres 8.3 IC i els manuals d'exemples per a les obres fixes i mòbils. 
 
Així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les disposicions esmentades i la nova 
legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la data del 
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contracte. 
 
Els danys físics i materials ocasionats per incompliment de les esmentades disposicions seran 
total responsabilitat del contractista. 
 
El contractista haurà d’obtenir tots els permisos i llicències necessàries per a l’execució de les 
obres i correran al seu càrrec les indemnitzacions per perjudicis ocasionats a tercers com a 
conseqüència de les obres, i totes les obres auxiliars necessàries per a la correcta execució del 
projecte. 
  
També queda obligat a complir totes les disposicions vigents relatives a contractes de treball, 
remuneracions mínimes, subsidi familiar, jubilació, accidents de treball, assegurança de malaltia, 
etc., a la signatura del contracte o que es dictaminin durant els treballs. 
 
1.26.- OBRES DEFECTUOSES 
 
Si alguna obra no s’executa segons les condicions del contracte, però és admissible a judici de 
l’enginyer director, podrà ésser rebuda, però el contractista es trobarà obligat a conformar-se, 
sense dret a reclamació, amb la rebaixa que l’enginyer director aprovi, llevat el cas que el 
contractista la demoleixi pel seu compte i la refaci d’acord amb les condicions del contracte. 
 
1.27.- VARIS 
 
Per a que els excessos d’execució de qualsevol unitat d’obra es puguin pagar, hauran d'ésser 
prèvia i expressament autoritzats per escrit per la Direcció de l’obra i regirà l’establert a l’apartat 
1.3. d’aquest plec. 
 
El contractista haurà de mantenir en bon estat el ferm existent al tram objecte del projecte durant 
el temps que durin les obres i ho farà d’acord amb les indicacions del Director de l’obra. Això 
correrà a càrrec del contractista. 
 
1.28.- CASOS NO PREVISTS 
 
En tots els casos no prevists en aquest plec seran aplicables els preceptes de la legislació general 
d’obres públiques, de la legislació de contractació administrativa i de la legislació social i 
especialment la Llei de contractes de l’Estat 
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2.- CONDICIONS DELS MATERIALS I MÀ D’OBRA 
 
Regirà en tot moment l’especificat en el PG-3, llevat del que modifiqui aquest plec. 
 
2.1.- RECEPCIÓ DELS MATERIALS  
 
a) Els materials, per poder ésser emprats a les obres, hauran d'ésser reconeguts i assajats per la 
direcció de l’obra com aquesta consideri convenient. El cost dels jornals i assaigs ho pagarà el 
contractista. Aquest examen no implicarà recepció dels materials, per consegüent, la 
responsabilitat del contractista del compliment de les condicions que es tracten en aquest capítol, 
no cessarà fins que sigui rebuda definitivament l’obra en la qual s’hagin emprat.  
 
b) Per comprovar que els materials que s’emprin siguin sempre de la mateixa qualitat, el 
contractista haurà de lliurà a la direcció de l’obra mostres dels materials per ésser assajats, o 
certificats d’origen de les cases que els subministrin, segons siguin estrangers o estatals. 
 
2.2.- CASOS EN QUÈ ELS MATERIALS NO SATISFACIN LES CONDICIONS 
 
Quan els materials no satisfacin el que per a cada un determinen els articles següents, el 
contractista s’atindrà al que ordeni per escrit la direcció d’obra per al compliment del preceptuat en 
els respectius articles d’aquest plec. 
 
2.3.- MATERIALS NO ESPECIFICATS 
 
Els materials que s’hagin de fer servir en obra i no es trobin especificats en aquest plec no podran 
ésser emprats sense haver estat reconeguts per la direcció d’obra, la qual podrà rebutjar-los si no 
reuneixen , al seu parer, les condicions exigibles per aconseguir la finalitat que ha motivat el seu 
ús. En aquest cas el contractista no tindrà dret a cap reclamació. 
 
2.4.- QUALITAT DELS OPERARIS  
 
Per a cadascun dels treballs específics es disposarà de la mà d’obra especialitzada corresponent, 
la qual haurà de realitzar aquests treballs d’acord amb les bones regles de l’art del seu ram i 
satisfent a la Direcció d’obra. 
 
En cada cas la mà d’obra es trobarà, pel que fa a categoria, d’acord amb la dificultat o la 
delicadesa del treball a realitzar. La direcció de les obres podrà, si ho troba convenient, exigir la 
presentació de la cartilla professional o dels elements de judici que consideri necessaris per 
acreditar el compliment d’aquests extrems. 
 
2.5.- CIMENTS 
 
Per a la recepció de ciments s’aplicarà l’indicat en el vigent Plec de prescripcions tècniques 
generals. 
 
En la fabricació del formigons es farà servir ciment portland tipus CEM I-32,5. L’ús d’altre tipus de 
ciment haurà d'ésser prèviament aprovat per l’enginyer director. 
 
Tant en la fabricació com en el transport s’aplicaran les normes vigents per a ciments i formigons. 
 Pel que fa a la utilització d’additius i qualsevol altre producte diferent a la dosificació normal, 
aquests també hauran de tenir en compte la legislació vigent i ésser aprovats pel director de 
l’obra. 
 
Queda expressament prohibida la utilització de cendres procedents de centrals tèrmiques com 
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additius en qualsevol element armat, encara que només sigui lleugerament. En els elements no 
armats serà preceptiva la prèvia autorització per escrit del director de l’obra en cada cas concret. 
 
2.6.- LLIGANTS BITUMINOSOS 
  
Es tindrà en compte l’Ordre de 4 de desembre de 1980, apartat 3, sobre la reducció del consum 
de lligants bituminosos  (BOE núm. 300, de 15 de desembre de 1980). 
 
2.6.1.- Betums asfàltics  
 
Per a la fabricació de mescla bituminosa en calent s’emprarà betum asfàltic modificat amb 
polímers tipus BM3 o bé betum 60/70, llevat que el Director d’obra ordeni una altra cosa. Es 
complirà l’especificat a l’art. 211 del PG-3. 
 
2.6.2.- Emulsions asfàltiques 
 
S’utilitzarà EAR en rec d’adherència, ECI en recs d’imprimació. 
 
Podran canviar-se aquests tipus si ho autoritza el Director de l’obra. 
 
 
2.7.- MATERIALS CERÀMICS I PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
 
2.7.1.- Vorades 
 
Les vorades prefabricades de formigó s’executaran amb formigó del tipus HM-20 o superior, 
fabricat amb àrids procedents de picament, (la mida del quals serà com a màxim de vint 
mil·límetres),  i ciment portland CEM I-32,5. 
 
La forma i dimensions de les vorades de formigó seran les senyalades en els plànols. 
 
La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes i la seva directriu 
s’ajustarà a la curvatura de l’element constructiu en el qual hagin d'ésser col·locades. 
 
La longitud mínima de les peces serà de 0,50 metres. 
 
S’admetrà una tolerància de 10 mm en les dimensions de la secció transversal. 
 
 
2.7.2.- Rajoles de vorera 
 
S’emprarà rajola de quadrets, de forma quadrada, de vint (20) centímetres de costat i gruix mínim 
de dos (2) centímetres. 
 
La dosificació del morter en la capa de desgast no serà inferior en ciment a la proporció de tres (3) 
d’arena per dos (2) de ciment i en la resta a la de tres (3) d’arena per una (1) de ciment. El gruix 
d’aquesta capa de desgast no serà inferior a dos (2) mil·límetres. 
 
El dibuix serà del tipus comercialment denominat de “pastilla” amb nou (9) elements de tres per 
tres (3 x 3), separats per estries de secció semicirculars de quatre (4) mil·límetres de radi. 
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2.7.3.- Tubs de formigó 
 
Seran centrifugats o vibrats i procediran d’una fàbrica de reconeguda solvència a judici de 
l’enginyer director. Hauran d’estar ben calibrats i les seves generatrius seran rectes o amb la 
curvatura corresponent en el colzes o peces especials. La fletxa màxima serà d’un (1) cm/m, 
mesurada pel costat còncau de la canonada. La superfície interior serà raonablement llisa i la 
forma i dimensions s’ajustaran a l’indicat en els plànols i les toleràncies que assenyali l’enginyer 
director de les obres. No presentaran fissures ni cavitats. Sota l’acció d’una pressió hidràulica 
interior de 1/2 atm., resistiran sense rompre’s ni acusar entresuor. 
 
2.7.4.- Materials ceràmics 
 
Els materials ceràmics seran de classe 1a i s’ajustaran a les especificacions dels articles 221, 222 
i 223 del PG-3. Hauran d'ésser aprovats per l’enginyer director. 
 
 
 
2.8.- METALLS 
 
2.8.1.- Barres corrugades per a formigó armat 
 
Llevat d’especificació expressa en contra en els plànols, les armadures seran d’alta adherència, 
del tipus B 500 S y hauran de complir amb l’establert en els articles 241 i 600 del PG-3, modificats 
per l’O.M. de 21 de gener de 1988 del MOPU,  i a la instrucció EHE. 
 
El contractista sotmetrà els corresponents quadres de desglossament i esquemes a l’aprovació de 
l’enginyer director. 
 
S’utilitzaran separadors de morter o plàstic per mantenir la distància entre els paraments i les 
armadures. Seran aprovats per l’enginyer director. 
 
Els separadors de morter no es faran servir en paraments vists. En aquests casos s’utilitzaran 
separadors de plàstic que no deixin empremta o, si la deixen, que  sigui mínima. 
 
La distància entre els separadors situats en un plànol horitzontal no ha d'ésser mai superior a un 
metre (1 m) i pels situats en un plànol vertical, no ha d'ésser superior a dos metres (2 m). 
 
En cas d’utilitzar acobladors seran sempre del tipus “mecànic”. No s’acceptaran procediments 
fonamentats en la soldadura. 
 
La resistència mínima d’un acoblador serà superior en un vint-i-cinc per cent (25%) a la de les 
barres que uneixi. 
 
Les característiques i emplaçaments dels acobladors seran les indicades en els plànols o, en 
defecte d’aquests, les determinades per l’enginyer director. 
 
Els recobriments seran: 
 
- Quatre centímetres (4 cm) en la cara inferior dels fonaments. 
- Quatre centímetres (4 cm) en la cara superior dels fonaments. 
- Tres centímetres (3 cm) en el parament exterior de murs, aletes i testeres (intradós). 
- Quatre centímetres (4 cm) en la cara interior de murs, aletes i testeres (intradós). 
- Tres centímetres (3 cm) en les lloses. 
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Les armadures es pagaran pel seu pes en quilograms (Kg) deduït dels plànols a partir dels pesos 
unitaris de cada diàmetre i les longituds calculades. 
 
El pagament inclou, a més de les minves i escapçadures que assenyala el PG-3, juncions 
acobladores, separadors, tirants i puntals, si fossin necessaris. 
 
No es pagarà per separat el Kg d’acer B 500 S en armadures de peces prefabricades, quedant 
inclòs en els seus corresponents preus unitaris. 
 
2.8.2.- Altres elements metàl·lics 
 
La resta d’elements metàl·lics com ara barres llises, malles, perfils - laminats o no -, etc., 
compliran les especificacions del PG-3, les indicacions del plànols i les que assenyali l’enginyer 
director. 
 
En cas de modificació de les seves característiques o si aquestes no es trobessin marcades en 
els plànols, haurien d'ésser aprovades per l’enginyer director.  
 
 
2.9.- PINTURES 
 
2.9.1.- Pintures i microesferes en marques vials reflexives 
 
En el termini d’un mes des de l’adjudicació de les obres, el contractista haurà de comunicar per 
escrit a la Direcció d’aquestes  el nom i l’adreça de les empreses fabricants de la pintura i de les 
microesferes de vidre que utilitzarà en l’obra; també haurà de comunicar la marca o referència que 
les esmentades empreses donen a la pintura i microesferes i indicarà les seves característiques, 
que haurà de justificar amb assaigs realitzats en un laboratori oficial. 
 
La Direcció de les obres, després d’efectuar els assaigs i comprovacions que consideri oportuns, 
aprovarà o rebutjarà els productes proposats pel Contractista. 
 
2.9.2.- Altres pintures    
 
Els colors, olis, vernissos i secants utilitzats en la pintura de murs, fusta o ferro, seran de primera 
qualitat. La pintura per a les superfícies metàl·liques es composarà de mini de ferro finament 
polvoritzat en oli de llinosa clar, completament  pur, cuit amb litargiri, protòxid de magnesi, fins 
arribar a un pes específic de nou-centes trenta-nou  (939) mil·lèsimes. El mini contindrà, al menys, 
un setanta-cinc per cent (75%) d’òxid de plom i no contindrà gens de sofre. 
 
Els materials colorants hauran de trobar-se finament mòlts, utilitzant oli de llinosa completament 
pur. La pintura haurà de tenir la fluïdesa necessària per aplicar-se amb facilitat a les superfícies, 
però haurà d'ésser suficientment espessa perquè no es separin els seus elements i es puguin 
formar capes de gruix uniforme.  
 
Les portes, finestres, armadures i taulers de fusta es pintaran al oli, tenint compte d’empastar 
entre els nus o les petites desigualtats que pugui presentar la fusta. 
 
Tots els ferros s’imprimiran amb dues mans de mini de plom després d’haver fet net l’òxid que 
puguin tenir les peces; sobre la imprimació s’estendran dues mans de color a l’oli. 
 
No s’estendrà cap mà sense que estigui eixuta l’anterior. Cada mà haurà de cobrir per complet la 
precedent i serà d’un gruix uniforme, sense presentar bòfegues, desigualtats ni aglomeracions de 
color. 
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S’utilitzarà com a secant el litargiri o altres substàncies anàlogues sempre que sigui necessari el 
seu ús, però es consentirà addicionar-lo a l’oli quan sigui el plom el fonament del color. 
 
Els tons i distribució dels colors es designaran oportunament. 
 
Les superfícies que hagin d'ésser envernissades duran, al menys, dues capes de vernís. 
 
 
2.10.- FORMIGONS 
 
Els formigons seran de les característiques indicades en els plànols per a cada element, llevat que 
l’enginyer director ordeni altra cosa. 
 
Tots els materials constitutius ampliaran les condicions exigides a  la  Instrucció EHE. 
 
No es procedirà al formigonat de cap unitat sense l’autorització prèvia de l’enginyer director. Anirà 
a càrrec del contractista la demolició de les unitats formigonades sense complir aquest requisit, si 
així ho ordena l’enginyer director. 
 
Els preus dels formigons indicats en els quadres de preus inclouen tant el propi formigó col·locat, 
vibrat i curat, com els elements auxiliars necessaris per a  la seva col·locació i els encofrats i 
cimbres  si fossin necessaris, encara que aquests elements no figurin en la descripció del preu 
que figura en els quadres i llevat que existeixi en els quadres un preu en el que explícitament 
s’indiqui una altra cosa, i que en els amidaments i pressupost s’apliqui aquest preu a alguna 
unitat. 
 
En les superfícies vistes, els encofrats podran ésser de pannells acrílics, de fusta contraxapada, o 
de post emmetxada. En cas de que els plànols no determinin el tipus d’encofrat que s’haurà 
d’utilitzar, l’enginyer director ho decidirà. Es prohibeix expressament  l’ús de pannells d’aglomerat 
en aquestes superfícies. Tots els cantells vists es remataran amb un mata-racó que anirà inclòs 
en el preu del m3 de formigó, o en el del m2 d’encofrat, si existeix alguna unitat en la que s’apliqui 
la mesura separat de formigó i encofrat.  
 
La mesura i el pagament es faran per metres cúbics realment col·locats en murs, piles, lloses i 
taulers, i per mesures segons plànols en fonaments, cunetes revestides, soleres de formigó en 
massa i altres elements de formigó no estructurals. No es pagaran els possibles excessos de 
formigó originats per sobre - excavacions o farciment de cavitats. 
 
El preu inclou tots els elements i operacions auxiliars necessàries per a la completa execució de la 
unitat. 
 
2.11.- ALTRES MATERIALS  
 
Els altres materials que, encara que no es trobin especificats en aquest plec, hagin d'ésser 
emprats en obra, seran de primera qualitat i no podran ésser utilitzats sense que abans els hagi 
reconegut l’enginyer director. Aquest podrà rebutjar-los si no reuneixen al seu parer les condicions 
exigides per aconseguir l’objecte que motivés el seu ús. 
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2.12.- MATERIALS QUE NO REUNEIXEN CONDICIONS 
 
Quan els materials no fossin de la qualitat prescrita en aquest plec, o no tinguessin la preparació 
en aquest exigida, o al cap i a la fi, quan a falta de prescripcions formals en aquell es reconegués 
o demostrés que no fossin adequats pel seu objecte, l’enginyer director donarà ordre al 
contractista perquè, al seu càrrec, els reemplaci per uns altres que satisfacin les condicions o 
compleixin el seu objectiu. 
 
Si els materials fossin defectuosos, però acceptables al parer de l’Administració, es rebran, però 
amb la rebaixa de preu que aquesta determini, a no ésser que el contractista s’estimi més 
substituir-los per altres en condicions.  
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3.- UNITATS D’OBRA 
 
3.1.- EXPLANACIONS 
 
3.1.1.- Desbrossada del terreny 
 
Els materials llenyosos procedents de la desbrossada hauran d'ésser retirats de la zona d’obra 
amb celeritat, fent-se expressament responsable al contractista de les conseqüències que 
poguessin derivar de no fer-ho així. 
 
La mesura i pagament es farà per metres quadrats (m2) realment executats en obra. 
 
L’execució es realitzarà segons indica l’article 300 del PG-3 i d’acord amb les ordres que dicti 
l’enginyer director. 
 
3.1.2.- Demolicions 
 
Els materials procedents de demolicions de parets, forjats o altres fàbriques, seran posats a  
disposició de la direcció que decidirà sobre la conveniència del seu amuntegament, utilització o 
enviament a l’abocador. 
 
El director d’obra designarà la profunditat de demolició dels fonaments, que almenys seran de 
cinquanta centímetres (0,50 m) per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
 
En la demolició d’estructures, en el cas d’ instal·lacions, el tall i retirada dels serveis afectats 
(aigua, gas, telèfon, electricitat, etc.) serà realitzat pel contractista sota les instruccions de les 
companyies subministradores, anant al seu càrrec les despeses o sancions a que donés lloc 
l’incompliment d’aquestes instruccions. 
 
La mesura i el pagament distingeix: 
1.- Demolició de fàbriques de formigó (en massa o armat). 
2.- Demolició de planta d’edificació. 
3.- Demolició de murs i fàbriques, no de formigó. 
4.- Demolició de voreres. 
5.- Aixecament i amuntegament de vorada. 
 
La mesura i el pagament seran per unitats realment executades d’acord amb els plànols i el 
director de l’obra. 
 
Els preus inclouen la demolició, càrrega, transport i descàrrega al lloc d’utilització, magatzem o 
abocador, segons indiqui l’enginyer director. 
 
En els casos primer i tercer  la mesura i pagament serà per metres cúbics (m3). En els casos 
segon i quart serà per metres quadrats (m2) de superfície edificada a cada planta realment 
demolida, incloses les externes. En el cinquè cas serà per metres lineals. 
La demolició de paviments existents de formigó s’inclourà en demolició de fàbriques de formigó.  
 
3.1.3.- Escarificat i compactació del ferm existent 
 
Consisteix en la disgregació del ferm existent, efectuada per mitjans mecànics,  i la seva posterior 
compactació. 
 
L’ escarificat i la posterior compactació es realitzaran d’acord amb l’article 303 del PG-3. 
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3.1.4.- Excavacions   
 
Totes les excavacions s’executaran sempre d’acord amb les dimensions i profunditats que figuren 
en els plànols del projecte o les modificacions que la direcció d’obra consideri convenients a la 
vista del terreny que es trobi.  
 
La direcció d’obra comunicarà per escrit al contractista les modificacions. que s’hagin de fer.  
 
No es podrà començar cap excavació sense que prèviament s’hagi marcat el seu replanteig, amb 
l’aprovació de la direcció d’obra. El contractista haurà d’avisar tant al començament de qualsevol 
tall d’excavació com al seu acabament, d’acord amb els plànols i ordres rebudes  de la direcció 
d’obra. La direcció d’obra donarà, si és procedent, la seva aprovació per continuar amb l’obra. 
 
Llevat que la direcció d’obra doni el seu permís, totes les excavacions s’ hauran d’executar en sec. 
Per això el contractista desviarà les aigües superficials que pugui trobar, de la manera que ordeni 
la Direcció d’obra i al seu risc. Si per manca de precaucions es produeixen inundacions de les 
excavacions, les avaries seran reparades en la forma que indiqui la Direcció d’obra i aniran a 
càrrec del contractista. 
 
Si del reconeixement del terreny, practicat en efectuar les excavacions,  resultés necessari o 
convenient canviar el sistema de fonament previst per les obres de fàbrica, es reformarà el 
projecte i es suspendran mentrestant els treballs. El contractista percebrà, en aquest cas,  el cost 
dels treballs realitzats, però no tindrà dret a cap indemnització per la variació del projecte.   
 
EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL. Al començament de les obres i a la vista dels corresponents 
assaigs, la direcció d’obra indicarà la profunditat i l’extensió per executar una  excavació prèvia de 
la terra vegetal. 
 
Llevat que l’enginyer director indiqui una altra cosa, es considerarà el gruix mitjà de terra vegetal 
assenyalat en el projecte. 
 
La terra extreta haurà d'ésser amuntegada pel seu posterior transport i col·locació sobre els 
talussos i illots que s’assenyalin. 
 
La mesura i pagament serà per metres cúbics (m3) realment excavats en obra. El preu inclourà 
l’excavació, càrrega, transport i descàrrega a l’abocador o el seu amuntegament per a una 
posterior utilització. 
 
Tota la terra vegetal extreta serà propietat de l’administració i el director de l’obra decidirà  la seva 
destinació. Si en acabar les obres resultés un excedent de terra vegetal, el contractista l’haurà de 
transportar a l’abocador, a càrrec seu,  fins a un màxim de 10 Km. 
 
EXCAVACIÓ DE L’ESPLANACIÓ I DELS PRÈSTECS. S’adopta com a definició d’aquesta unitat 
d’obra la continguda en l’apartat 320.1 del PG-3. 
 
Si en els amidaments i pressupost figuren partides per l’excavació de l’explanació i l’excavació en 
roca , s’aplicaran els preus corresponents dels quadres. Si no és així, l’excavació serà no 
classificada, amb la qual cosa,  el preu inclourà:  l’excavació de tot tipus de materials (s’emprin o 
no explosius); la maquinària o els mitjans necessaris per l’excavació, càrrega i transport al lloc 
d’utilització (dipòsit o abocador); així com la repassada de l’excavació. 
  
Es considerarà inclosa en aquesta unitat la demolició de paviments asfàltics existents en zona de 
desmunt. 
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La destinació del materials sobrants de l’excavació de l'explanació no suposarà mai cap cost 
addicional a la unitat d’obra, qualsevol que sigui la distància de transport. 
 
Els materials que provenen de l’excavació, d’acord amb les seves característiques, podran ésser 
utilitzats com a terraplè o pedraplè, sempre que així ho consideri el Director de l’obra. 
 
Les mesures especials per protegir els talussos es consideraran incloses en la unitat d’excavació. 
 
En relació a l’acabat dels talussos de desmunt en roca, serà obligada l’aplicació de la tècnica 
denominada “pretall” en els últims tres metres (3 m) anteriors al plànol de talús definitiu. El talús 
resultant tindrà la inclinació fixada i les seves irregularitats estaran compreses dins dels següents 
límits: les puntes, zones sortints o entrants, distaran menys de trenta centímetres (30 cm) del 
plànol mitjà traçat del talús i les diferències existents en una zona no superaran els cinquanta 
centímetres (50 cm). 
 
Els talussos tindran els pendents indicats en els plànols. 
 
L’excavació es mesurarà i pagarà en metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats damunt  els 
plànols de perfils transversals, un cop comprovats que son correctes. El preu inclourà càrrega i 
transport a l’abocador o amuntegament, així com la repassada i tots els elements necessaris, 
qualsevol que sigui el tipus de terreny. 
 
L’excavació de préstecs no es mesurarà ni es pagarà directament perquè el seu pagament es 
considera inclòs en el de la unitat de material.  El preu inclourà tant l’excavació com el transport i 
pagament del cànon d’excavació si n’hi hagués. 
 
EXCAVACIONS EN FONAMENTS, RASES I POUS. L’excavació serà no classificada. El preu de 
l’excavació en rases i pous inclou tot tipus d’incidències respecte dels serveis existents i que 
s’hagin d'instal·lar, per la qual cosa no s’admetran reivindicacions  per molt nombrosos que siguin 
aquests serveis, ni per les dificultats que pugui ocasionar el desenvolupament dels treballs. 
 
Quan sigui necessària la utilització de mitjans per  garantir la seguretat del personal i de l’obra, 
aquests aniran a càrrec del contractista. 
 
No es procedirà al farciment d’excavacions sense el reconeixement previ d’aquestes i l’autorització 
de l’enginyer director. 
 
Tan sols es pagaran les excavacions i els farciments indispensables per executar les obres 
d’acord amb el projecte. No es pagaran les que, per excés, realitzi el contractista, ja sigui per no 
observar les toleràncies o els talussos, ja sigui per la seva conveniència per posar en marxa les 
obres o per qualsevol altre motiu. 
 
Els excessos d’excavació es suplementaran amb formigó de feble dosificació de ciment. No es 
pagarà. 
 
La mesura i pagament es farà per metres cúbics (m3) realment executats deduïts de les seccions 
teòriques en planta i de la profunditat realment executada. S’inclourà la senyalització i tancament 
de la zona ocupada; l’excavació; la càrrega i el transport a l’abocador o l’amuntegament; el  
possible apuntalament; els farciments localitzats, qualsevol que sigui el terreny o material; la 
maquinària i els mitjans; el possible esgotament de l’excavació; la repassada de talussos i 
apuntalaments; i les mesures especials de protecció de els talussos i dels serveis existents. No es 
pagaran els despreniments o canvis de volum sobre seccions prèviament fixades per l’enginyer 
director. 
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3.1.5.- Farciments localitzats 
 
Aquesta unitat inclou l’execució dels farciments que assenyala l’article 332 del PG-3. 
 
Els farciments localitzats es pagaran segons el preu unitari establert en el quadre de preus. 
 
3.1.6.- Terraplens 
 
Els materials procedents de les excavacions de l’obra que reuneixin les condicions fixades en 
l’article 339 del PG-3 es podran utilitzar per a terraplè o pedraplè. La Direcció de l’obra assajarà 
totes les procedències i rebutjarà els materials que no compleixin les condicions. El contractista 
haurà de transportar aquests materials rebutjats a l’abocador sense que procedeixi cap pagament 
addicional. 
 
Els talussos dels terraplens tindran una pendent de 3H/1V i un cop repassats es cobriran amb 
terra vegetal sense pedres ni elements estranys. 
 
L’assaig de placa de càrrega VSS donarà un valor no inferior a 600 Kg/cm2 en coronació de 
terraplè, llevat que el director d’obra indiqui una altra cosa. Aquest cas no donarà lloc a un 
increment addicional en el pagament d’aquesta unitat. 
 
La mesura i el pagament seran  per metres cúbics (m3) realment executats i col·locats en obra, 
mesurats sobre els plànols de perfils transversals. Aquests inclouran la càrrega, transport, 
col·locació, compactació i repassada, així com els treballs secundaris - esgotaments i drenatges 
provisionals, escarificats del terreny, camins d’obra, sanejament de flonjalls, etc.- que puguin ésser 
necessaris. 
 
En cas de desproporció entre desmunt i terraplè, l’excedent de desmunt es transportarà a 
l’abocador que aprovi el director de l’obra. El contractista haurà de transportar els materials a 
l’esmentat abocador i col·locar-los segons les indicacions del director de l’obra sense que això 
suposi cap cost addicional. No obstant això, el contractista podrà optar per una altra solució, la 
qual haurà d'ésser prèviament aprovada pel director d’obra. 
 
3.2.- DRENATGES  
 
3.2.1.- Cunetes 
 
Les cunetes, de les dimensions i tipus indicades en els plànols, seran en general sense revestir, 
llevat que en qualque document contractual del projecte es digui el contrari o que, al parer del 
director de l’obra, hagin d'ésser revestides per evitar erosió o sediments.  
 
En el cas de que les cunetes vagin revestides, la mesura i pagament d’aquestes es farà amb el 
preu de les unitats d’obra corresponents i les seves dimensions seran les definides en els plànols 
o pel director de l’obra. Llevat el revestiment, s’entendran incloses en el desmunt. 
 
Per a cunetes prefabricades de formigó regirà l’estipulat en l’article 40.1 del PG-3. 
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3.2.2.- Drenatges subterranis 
 
Es col·locaran en les zones indicades en els plànols o on ordeni el director de l’obra. Regirà 
l’estipulat en l’article 420 del PG-3. 
 
CLAVEGUERAM. Sobre la rasa acabada i una vegada comprovada la rasant es procedirà a la 
col·locació i construcció dels col·lectors. 
 
Els tubs es col·locaran sobre el formigó de fonament alineant-los, tant en horitzontal com en 
vertical, sense admetre desviacions de l’alineació teòrica superiors a 5 mm. 
 
Un cop col·locada la canonada es procedirà al farciment de la rasa, col·locant primer la protecció 
d’arena, llevat en carrers de molt de trànsit o amb rasa de menys d’un metre (1 m) de profunditat 
que es substituirà l’arena per formigó. 
 
La resta de rasa es farcirà amb material seleccionat de l’excavació en capa de 20 cm,  regant 
primer i piconant després, amb la finalitat d’aconseguir una compactació final equivalent al 90 % 
del proctor modificat, quan la conducció sigui fora de la calçada , i d’igual densitat que la de 
l’esplanació en els trams sota la calçada. 
 
La capa superior serà de tot - u de pedrera amb la mateixa compactació. 
 
Es faran proves de la canonada muntada per comprovar l’estanqueïtat dels punts d’acord amb les 
ordres rebudes de la Direcció d’obra. 
 
POUS DE REGISTRE. Els pous seran de la forma i dimensions que es detallen en els plànols, 
constituïts per anells cilíndrics de formigó acabats en forma troncocònica  on es col·locaran  els 
bastiments de les tapes,  i aniran afermats sobre solera de formigó. 
 
En tota l’alçada del pou i ancorats en la fàbrica, es col·locaran esglaons o “pates”, així com 
s’indica en els plànols corresponents, de vint mil·límetres (20 mm) de diàmetre, distanciats entre 
ells vint-i-cinc mil·límetres (25 mm). 
 
El fonament i la fondària del pou variaran segons sigui la dimensió de la secció de la claveguera 
corresponent. 
 
Es pagaran per unitats completament executades. 
 
 
3.3.- FERMS 
 
3.3.1.- Capes granulars  
 
CAPA  ANTICONTAMINANT. La capa de filtre anti-argila o capa anti-contaminant es col·locarà 
sobre el terreny o l’esplanada,  en els casos que consideri el Director de l’obra, amb la finalitat 
d’evitar la contaminació del ferm un cop compactat. Aquesta capa tindrà un gruix entre deu i 
quinze centímetres (10-15 cm) segons indiqui l’enginyer director. 
 
Els  materials es seleccionats exempts d’argiles i altres matèries estranyes. 
                                              
Se'ls exigeix  que    D 15/d 85 < 5  y  D 50/d  50  < 25  
           
La capacitat portant serà igual o superior a la del material que li serveixi de suport. La fracció 
cernuda en el tamís 40 ASTM no presentarà plasticitat. L’equivalent en arena serà superior a 35 
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(E.A. > 35). 
 
No s’estendrà aquesta capa fins que la superfície suport hagi estat acceptada pel director de 
l’obra. 
 
La tongada tindrà un gruix uniforme i una humitat òptima que es determinaran en l’obra. La 
compactació serà com a mínim el noranta-cinc per cent (95 %) de l’assaig “proctor” normal. 
 
La mesura i el pagament es faran per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats damunt 
plànols de perfils transversals i amb el gruix realment executat, que no podrà ésser superior a 
l’expressament indicat pel director de l’obra i inclourà càrrega, transport, col·locació, compactació i 
repassada. 
 
SUBBASES GRANULARS. La subbase serà granular amb la granulometria definida com S-1 en 
l’article 501 del PG-3, llevat que el director de l’obra assenyali una altra cosa. 
 
La subbase, un cop compactada, tindrà el gruix definit en els plànols sota l’eix i es prolongarà 
d’acord amb la secció tipus del projecte  i amb el que indiqui el director de l’obra. 
 
L’assaig de placa de càrrega VSS donarà un valor no inferior a 800 K/cm2, llevat que el director 
d’obra assenyali una altra cosa. Aquest cas no donarà lloc a cap increment addicional en el 
pagament d’aquesta unitat. 
 
La subbase es mesurarà i pagarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats en les 
seccions transversals tipus assenyalades en els plànols o autoritzades pel director de l’obra de 
forma expressa. 
 
El preu inclou tots els materials, maquinària i operacions necessàries per aconseguir, al parer del 
director d’obra, un acabat correcte. 
 
Pel que fa a materials, maquinària, procediments i altres,  regirà l’iniciat en l’article 500 del PG-3. 
 
BASE. La base serà de macadam amb la granulometria definida com M-1 en l’article 502 del PG-
3, llevat que el director de l’obra indiqui una altra cosa. 
 
La base, un cop compactada, tindrà el gruix definit en els plànols sota l’eix i es prolongarà d’acord 
amb la secció tipus del projecte i amb el que assenyali el director de l’obra. 
 
La base es mesurarà i pagarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats en les 
seccions transversals tipus assenyalades en els plànols o autoritzades pel director de l’obra de 
forma expressa. 
 
L’assaig de placa de càrrega VDD donarà un valor no inferior a 1400 K/cm2, llevat que el director 
de l’obra indiqui una altra cosa. Aquest cas no donarà lloc a cap increment addicional en el 
pagament d’aquesta unitat. 
 
El preu inclou tots els materials, maquinària i operacions necessàries per aconseguir, al parer del 
director de l’obra, un acabat correcte. 
 
Pel que fa a materials , maquinària, procediments i altres, regirà l’estipulat en l’article 502 del PG-
3. 
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3.3.2.- Recs bituminosos 
 
REC D’IMPRIMACIÓ. El rec d’imprimació s’efectuarà sobre la base aprovada pel director de 
l’obra. S’utilitzarà l’emulsió asfàltica EAL-1 amb una dotació d’un quilogram i mig per metre 
quadrat (1.5 kg/m2). L’emulsió i la seva dotació podran ésser modificades d’acord amb el PG-3, 
pel director de l’obra, a la vista dels resultats. 
 
La preparació i neteja de la superfície es considerarà inclosa en el preu de la tona (t) d’emulsió i 
no es pagarà com a una unitat d’obra diferent. 
 
La mesura i el pagament es farà per tones (t) realment utilitzades en l’obra (o la seva 
correspondència en m2) d’acord amb el projecte o el director de l’obra. 
 
RECS D’ADHERÈNCIA. El rec d’adherència s’efectuarà entre el ferm existent i la capa intermèdia 
i entre les dues capes d’aglomerat, un cop estigui la primera col·locada i aprovada pel director de 
l’obra. S’utilitzarà l’emulsió asfàltica ECR-2 amb una dotació de mig quilogram per metre quadrat 
(0,5 kg/m2). L’emulsió i la seva dotació podran ésser modificades pel director de l’obra, a la vista 
dels resultats, d’acord amb el PG-3. 
 
La preparació i neteja de la superfície es considerarà inclosa en el preu de la tona (t) d’emulsió i 
no es pagarà com unitat d’obra diferent. 
 
La mesura i pagament es farà per tones (t) realment utilitzades en l’obra (o la seva 
correspondència en m2) d’acord amb el projecte o el director de l’obra. 
 
TRACTAMENTS SUPERFICIALS. Quan s’hagi de realitzar un doble tractament superficial, el 
lligant que s’emprarà serà del tipus EAR-2, amb una dotació d’un quilogram vuit-cents grams per 
metre quadrat (1,8 kg /m2) en el primer tractament  i un quilogram tres-cents grams (1,3 kg/m2) en 
el segon. 
 
L’àrid que s’emprarà serà del tipus A 20/10 amb catorze litres per metre quadrat (14 l/m2) de 
dotació en el primer tractament i del tipus A 20/5 amb vuit litres per metre quadrat (8 l/m2) en el 
segon tractament. El coeficient de poliment accelerat exigit als àrids serà com a mínim de 0,40. 
 
El tipus de lligant i les dotacions d’aquest i del àrids podran ésser modificats, d’acord amb el PG-3, 
pel director de l’obra a la vista dels resultats. 
 
La mesura i el pagament seran pel lligant en tones (t) realment esteses i pels àrids en metres 
cúbics (m3) realment posats en obra. Ambdós preus inclouran preparació de la superfície, 
transport, col·locació i piconatge. 
 
3.3.3.- Mescles bituminoses 
 
FÍLLER. Serà d’aportació i de bona qualitat: ciment, alfesil, pols de calcària dura o qualsevol altre 
que sigui acceptat pel director d’obra. En la capa de trànsit i en la capa intermèdia, com a mínim, 
el cinquanta per cent (50%) serà d’aportació. 
 
ÀRID FI. Les arenes de matxucatge hauran de procedir de roca que compleixi les condicions 
exigides a l’àrid granat. 
 
Les arenes naturals s’han de trobar lliures de partícules blanes, plàstiques o susceptibles 
d’inflament i orgàniques. 
 
S’ha d’emprar un alt percentatge d’àrid fi matxucat compatible amb la manejabilitat de la mescla  
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bituminosa. 
 
ÀRID GRANAT. Per fabricar la mescla bituminosa en calent, a més de les condicions prescrites en 
el PG-3 es compliran les següents: 
 
Tot l’àrid granat haurà de presentar dues o més cares de matxucatge. 
 
Els índex de “lajosidad” (L) o allargament (A), definits per les normes B-5-1812 (1967), hauran de 
complir el següent: 
                                        L < 30 
            A - 1,5                       L + 2,5 
El coeficient de Los Angeles haurà d'ésser menor  de vint-i-cinc (25) per a la capa de trànsit  i 
menor de trenta (30) per a la capa intermèdia. 
 
L’àrid granat de la mescla bituminosa de la capa de trànsit complirà amb la condició de que el 
coeficient de poliment accelerat (CPA) sigui superior a 0,45. 
 
CORBES GRANULOMÈTRIQUES. En mescles bituminoses en calent, la capa intermèdia serà del 
tipus S-12 i la de trànsit del tipus P-12. Es procurarà adoptar percentatges d’àrids granats dins 
dels límits establerts per a aquests tipus de mescles. S’haurà de comprovar que la granulometria 
resultant es separa suficientment de la corba de màxima densitat definida per l’equació P=D on D 
indica el tant per cent (%) d’àrid que passa pel tamís D (mm). 
 
MESCLA D’ÀRIDS I FILLER. L’equivalent d’arena serà superior al quaranta-cinc per cent (45 %). 
Les corbes granulomètriques obtingudes mitjançant tamisat sec i humit definiran, entre elles, 
menys d’un dos per cent (2 %). 
 
La resistència conservada en l’assaig d’immersió- compressió, haurà d'ésser superior al setanta-
cinc per cent (75 %). 
 
MESCLES BITUMINOSES EN CALENT. Les mescles s’ajustaran a l’establert en l’article 542 del 
PG-3, llevat el que contràriament s’especifiqui a continuació. 
 
Per a que puguin ésser acceptades, les superfícies acabades presentaran una regularitat amb uns 
valors d’IRI que per les diferents capes seran: 
 
� Capa de trànsit: Valor d’IRI no superior a 2 dm/hm. Es  permetrà que en un 20 % del tram 

s’arribi al valor de 2,5. 
 
� Capa intermèdia: Valor d’IRI no superior a 3,5 dm/hm. Es permetrà que en un 20 % del tram 

s’arribi al valor de 4,5. 
 
Els trams en els quals els valors d’IRI excedeixin dels valors esmentats abans, els que retinguin 
aigua sobre la superfície, o els que tinguin un gruix de la capa de  trànsit que no arribi al noranta 
per cent (90 %) del previst en els plànols, hauran d'ésser corregits d’acord amb el que ordeni el 
director de l’obra. 
 
El procediment d’extensió es farà segons el criteri del director de l’obra. 
La mesura es farà per tones emprades realment en obra, d’acord amb les seccions tipus 
marcades en els plànols. 
 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT FLEXIBLE ESPECIAL. Es tracta d’una mescla especial, molt 
flexible, comparable  a un rec superficial i amb les següents especificacions: 
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� Materials: Els àrids procediran de matxucatge. L’àrid granat haurà de complir com a mínim les 
següents condicions: 

 
           C..P.A. > 0,45 

Índex de lloses < 25 
Equivalent d’arena < 50 
Coeficient de “Los Ángeles” < 25 
Les mides dels àrids seran: 5/12 ; 2,5/5 y 0/2,5 
Es podrà exigir fins un 50 % del filler d’aportació 
El lligant serà betum B 60/70, llevat que el director d’obra assenyali una            altra cosa. 
    El fus granulomètric bàsic és el següent: 

 
 UNE                                      PASSA % 
 
 12,5  100 
 10                        75-100  
   5                        36-54 
   2,5                        20-35 
   0,63                                         8-20 
                0,32                                          5-14 
                0,08                                          2-5 
 
   Abans de decidir la corba de treball definitiva es temptejaran diverses               mescles  
definint les seves característiques Marshall. 

 
  
� Execució:   
 
 L’equip necessari per a l’execució de l’obra haurà d'ésser aprovat pel director d’aquesta i s’haurà 
de mantenir en tot moment en les condicions precises per garantir que la mescla posada en obra 
tingui les característiques definides en el plec de condicions. 
 
S’empraran instal·lacions de tipus discontinu per a l’execució de la mescla. Aquestes compliran 
com a mínim els següents requisits: 
 
Disposaran de cinc (5) tremuges per a àrids en l’alimentació en fred de la planta. 
 
Hauran d’estar proveïdes de dispositius de dosificació per pes amb una exactitud superior al 0,5 
%, per dalt o per baix. 
 
El lligant  s’haurà d’introduir uniformement en el mesclador i les vàlvules que controlin la seva 
entrada no hauran de permetre fugues ni degoteigs. A més hauran de tenir bàscules independents 
per la dosificació per pes dels àrids i del filler. 
 
Qualsevol que sigui el tipus de planta de dosificació que s’empri, aquesta haurà de tenir pel 
secament un dispositiu  de dosificació del combustible perquè aquest es cremi completament i no 
es pugui mesclar l’excedent amb l’àrid. 
 
La planta està dotada d’un sistema de tremuges d’àrid en calent que permet la classificació 
d’aquests amb els següents mides: 0/2,5; 2,5/5; 5/12,5 i 12,5/25   mm. 
 
El percentatge màxim permès de filler natural sense recuperar per la planta serà del dos per cent 
(2%) respecte del total de la mescla. 
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� Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball: 
 
En el laboratori es fixarà la granulometria, el percentatge de buits, el percentatge de lligant i la 
temperatura que s’emprarà en la fabricació de la mescla. 
  
El percentatge de lligant que figura en la determinació dels preus descomposts, o a les  mesures i 
pressupost, és merament estimatiu. S’haurà d’emprar el percentatge que determini el laboratori. 
 
La porositat es determinarà en el laboratori amb provetes de tipus Marshall, compactades amb 
cinquanta cops per cara i haurà d'ésser superior al 16%. 
 
La temperatura de fabricació de la mescla haurà de correspondre en un principi a una viscositat 
del lligant compresa entre 700 i 900 centistokes. 
 
Es realitzarà també en el laboratori l’assaig d’escorriment per comprovar que aquest no es 
produeix a la temperatura d’embolicat fixada. 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran les especificades en el PG-3, 
amb excepció de la indicada pels tamisos compresos entre 5 UNE i 0,15 UNE, ambdós 
inclusivament, en els que serà del 2% en el pes dels àrids. 
 
En provetes Marshall, fabricades en planta i compactades amb 50 cops per cara, la tolerància 
admissible respecte al percentatge de buit en mescla fixat  en el laboratori serà del + -  3% 
 
� Fabricació de la mescla         
 
En el moment de començar l’obra hauran d’estar amuntegats en planta la totalitat dels àrids  que 
s’hauran d’emprar. 
 
Al començament de la producció es comprovarà, mitjançant la realització de diferents pastaments 
en blanc, que la granulometria de la mescla s’ajusta a la proposta. Aquest control es realitzarà 
cada matí quan es comenci  la producció de la planta i per cada 50 t  produïdes (en el cas de que 
la producció diària sobrepassi aquestes xifres). 
 
Així mateix, per al control de fabricació es prendran al menys tres mostres diferents, de les  quals 
es determinarà la seva granulometria i percentatge de lligant. No s’admetran variacions superiors 
a les indicades. 
 
La temperatura de fabricació de les mescles serà fixada pel director de l’obra, que tindrà en 
compte els límits establerts en el laboratori. 
 
� Transport 
 
D’acord amb els assaigs de laboratori, el director fixarà per a la mescla la seva temperatura 
mínima d’estès i el temps màxim que pot transcórrer entre la seva fabricació i el seu estès. 
 
� Estès i compactació 
 
L’estès de les mescles es realitzarà en dues capes en tot  l’ample de la meitat de la calçada, 
incloent el voral,  del gruix indicat en la secció tipus. 
 
Entre carrils s’establiran juntures longitudinals a tocar. 
 
No es procedirà a l’extensió d’aglomerat amb pluja o quan la temperatura de l’ambient sigui 
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inferior a 10º C. 
 
La compactació de la mescla s’iniciarà amb un corró llis de cap immediatament darrera de 
l’estenedora donant el nombre suficient de passades perquè en arribar el corró de pneumàtics no 
es produeixi l’erosió en xaragalls de l’aglomerat. 
 
El director de l’obra fixarà, mitjançant la realització d’un tram de proves si fos necessari, el nombre 
de passades que hauran d’aplicar cada un dels elements del tren de compactació. Com a xifres 
orientatives es donaran: tres passades per el corró llis de cap i una per el de pneumàtics. 
 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DRENANT P-12. Materials: els àrids seran procedents de 
matxucatge. L’àrid gruixut serà de naturalesa porfídica o ofítica o bé, si el director de l’obra ho 
autoritza, d’una altra procedència, complint en tot cas les següents condicions: 
 

� Coeficient de desgast “los Ángeles” < 14 
� C.P.A. > 0,45 a les 6 hores 

� Índex de llenties < 25 

� equivalent d’arena < 50 
 
Els trams d’àrid que s’empraran seran: 
 
 20/25; 12/20; 5/12; 2,5/5; 0/2,5 
 
El filler serà un 50% de recuperació i  l’altre 50 % d’aportació. S’utilitzarà per això ciment P-350. 
 
El lligant serà betum BM3, llevat que el director d’obra digui una altra cosa. 
 
El fus granulomètric serà: 
 
 
 
 
 UNE  PASSA (%) 
 
 20       100 
 12,5  75-100 
 10    60-80 
   5    32-46 
   2,5    10-21 
   0,63      6-12 
   0,32      5-8 
   0,080      3-6 
 

� Execució: 
 
L’equip necessari per a l’execució de l’obra haurà d'ésser aprovat pel director i haurà de mantenir-
se en tot moment en condicions de treball satisfactòries. En qualsevol cas haurà de reunir les 
condicions per poder garantir que la mescla posada en obra tingui les característiques definides 
en el plec de condicions. 
 
S’utilitzaran instal·lacions de tipus continu o discontinu per a l’execució de la mescla. Aquestes 
instal·lacions compliran com a mínim els següents requisits: 
 
Disposaran de cinc tremuges per a àrids en l’alimentació en fred de la planta. 
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Hauran d’estar proveïdes de dispositius de dosificació per pes amb una exactitud superior al 0,5 
%, per dalt o per baix. 
 
El lligant s’haurà d’introduir  uniformement en el mesclador i les vàlvules que controlin la seva 
entrada no hauran de permetre fugues ni degoteigs. A més hauran de tenir bàscules independents 
per la dosificació per pes dels àrids i del fíller. 
 
Qualsevol que sigui el tipus de planta de fabricació que s’empri, aquesta haurà de tenir pel 
secament un dispositiu de dosificació del combustible perquè aquest es cremi completament i no 
es pugui mesclar l’excedent amb l’àrid. 
 
Disposarà així mateix d’un sistema de recollida de fíller eliminat per substituir-lo per fíller 
d’aportació degudament dosificat, disposant a més de mecanisme per secament i calentament 
ràpid d’aquest fíller. 
 
El percentatge màxim permès de fíller natural per planta serà del 2% respecte al total de la 
mescla. 
 
La compactació de la mescla es realitzarà amb un equip compost per un corró llis tipus tàndem de 
8 a 10 t de pes mort en cap i un compactador de pneumàtics a continuació. 
 
La pressió d’inflament de pneumàtics del compactador serà de 7 kg/cm2. 
 
� Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 
 
En el moment de començar l’obra hauran d’estar apilats en la planta la totalitat dels àrids que 
s’utilitzaran. 
 
En el moment de la producció es comprovarà, mitjançant diferents amassades en blanc, que la 
granulometria de la mescla s’ajusta a la proposta. Aquest control es realitzarà tots els matins 
abans de començar la producció de la planta i per cada 500 t produïdes, en el cas de que la 
producció diària superés aquest nombre. 
 
Així mateix, pel control de la fabricació es prendran al menys tres mostres diferents de les quals es 
determinarà la seva granulometria i percentatge de lligant i no s’admetran variacions superiors a 
les indicades.  
 
La temperatura de fabricació de les mescles serà fixada pel director de l’obra d’acord amb els 
límits determinats al laboratori. 
 
� Transport 
 
D’acord amb els assaigs del laboratori, el director de l’obra fixarà per la mescla la temperatura 
mínima d’estès  i el temps màxim que pot transcórrer entre la seva fabricació i l’estès. 
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� Estès i compactació 
 
L’estès de les mescles es realitzarà en dues capes en tot el semiample de la calçada, inclòs el 
voral. 
 
Entre els carrils s’establiran juntures longitudinals a tocar. 
 
No es procedirà a l’estès d’aglomerat amb pluja o quan la temperatura sigui inferior als 10 ºC. 
 
La compactació de la mescla es realitzarà amb un corró llis, immediatament  darrera de 
l’estenedora, donant el nombre suficient de passades  per obtenir la densitat adequada. No 
s’utilitzaran en cap concepte compactadors de pneumàtics. 
 
El director de l’obra fixarà, mitjançant la realització d’un tram de proves si fos necessari, el nombre 
de passades que hauran d’aplicar cada un dels elements del tren de compactació. Com orientació 
es donen tres passades pel corró llis de cap i una pel de pneumàtics. 
 
El gruix de la capa, una vegada compactada, serà l’indicat en la secció tipus del ferm. 
 
Es realitzarà un assaig de desgast de “los Àngeles” sobre provetes “Marshall”. Es sotmetran a 300 
voltes del tambor sense boles i s’hauran d’obtenir uns coeficients de pèrdua de pes de la proveta 
inferiors al 25 %. 
 
3.4.- VORADES I RIGOLES 
 
Les formes i dimensions de les vorades seran les senyalades als plànols, llevat que el director de 
l’obra decideixi altra cosa. 
 
La vorada s’assentarà sobre una capa de formigó tipus HM-20 de deu centímetres (10 cm) com a 
mínim de gruix i es rebrà amb morter tipus M-250, d’acord amb els plànols i la direcció de l’obra. 
 
En zones amb pas de vianants l’alçada de la vorada es reduirà a cinc centímetres (5 cm) en tota 
l’amplària d’aquest, amb una zona de transició d’un metre (1 m) a cada costat. 
 
El preu inclou obertura de rases quan fos necessari, solera de formigó HM-20, engravat, vorada, 
col·locació, rejuntat amb morter d’arrapament i farcit dels excessos d’excavació, així com totes les 
operacions necessàries per a la completa terminació de la unitat. 
 
Als efectes de valoració es considera igual la vorada en recta que en corba. 
 
Als trams amb vorades  es construirà una rigola de quaranta centímetres (40 cm) d’ample  amb 
formigó HM-20. 
 
Es mesurarà i pagarà per metres lineals realment executats, mesurats sobre el terreny. 
 
3.5.- VORAVIES 
 
3.5.1.- Voravies de rajola hidràulica 
 
Es formaran per una solera de formigó tipus HM-20 de deu centímetres (10 cm) de gruix amb una 
capa de morter tipus M-250 de quatre centímetres (4 cm) al damunt que rebrà la rajola. 
 
La mesura i pagament es farà per metres quadrats (m2) realment col·locats, incloent aquest preu: 
rajola, solera, morter de rejuntat, capa de morter, càrrega, transport i col·locació de la rajola i dels 
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altres materials i operacions necessàries per a la completa terminació de la unitat. En el preu 
s’inclou el rebaixament necessari pels passos de gual. 
 
3.5.2.- Voravies de rajoles de terratzo 
 
Es tindrà en compte el disposat a l’article 220 del PG-3. 
 
Les rajoles seran de la forma i dimensions que s’indiquin als plànols o determini el director de 
l’obra. 
 
Les rajoles seran de classe 1ª. 
 
Es col·locaran damunt un ciment de formigó, tipus H-125, de deu centímetres (10 cm) de gruix per 
mitjà d’una capa de morter tipus M-250. 
 
La mesura i pagament es farà per metres quadrats (m2) realment col·locats, incloent aquest preu: 
rajola, solera, morter de rejuntat, capa de morter, càrrega, transport i col·locació de la rajola i dels 
altres materials i operacions necessàries per a la completa terminació de la unitat. En el preu 
s’inclou el rebaixament necessari pels passos de gual. 
 
3.6.- TERRA VEGETAL EN ILLOTS I TERRAPLENS 
 
La terra vegetal, apilada en cavallers, es seleccionarà d’acord amb el que especifiqui la Direcció i 
s’emprarà en recobriments d’illots, mitjana i terraplens. 
 
La Direcció de l’obra fixarà el gruix a col·locar, que no serà inferior a 20 cm., 
 
La terra vegetal haurà d’estar exempta de pedres de mida superior a 5 cm i de restes de 
branques, soques, etc. 
 
La mesura i pagament serà per metres cúbics (m3) col·locats  en obra. 
 
 
3.7.- PONTS, PONTONS I OBRES DE FÀBRICA 
 
Les obres de fàbrica que figuren en el projecte les classificarem en tipus segons les 
característiques de les obres existents o de la conca que queda tallada pel canvi de resant. No 
obstant això, si les circumstàncies aconsellen altre tipus d’obra de fàbrica, el director de l’obra, 
d’acord amb la Instrucció de Carreteres, determinarà el tipus a col·locar que es pagarà per les 
diferents unitats d’obra que el formen. 
 
En els plànols apareixen els tipus definits per les seves característiques geomètriques, així com 
una relació amb la situació i tipus. 
 
La mesura i pagament serà per les diferents unitats d’obra que comprenen. 
 
Els encofrats, motlles, apuntalaments, cintres i bastides es consideraran inclosos en el preu dels 
formigons de les unitats d’obra corresponents qualsevol que  sigui el seu ús o destinació. 
 
El nivell de control serà normal. 
 
Si el director de l’obra considera que s’han de realitzar proves de càrrega, les exigirà sense que 
això suposi pagament addicional. En la seva execució, es seguiran les “Pruebas de carga en 
puentes de carretera, D.G.C. març 1988”. 
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L’excavació en excés realitzada per a la cementació d’aquestes obres, s’inclourà en la mesura 
d’aquesta i no s’admetrà cap reclamació econòmica del contractista per aquest concepte.   
 
3.8.- SENYALITZACIÓ 
 
3.8.1.- Marques viàries 
 
Es realitzaran les definides en els plànols i les que en el seu moment pugui indicar el director de 
l’obra. 
 
Es realitzarà una primera pintada sense microesferes i amb una dotació de 400 gr/m2. Al cap de 5 
dies s’executarà la segona aplicació amb una dotació de 720 gr/m2 de pintura i de 480 gr/m2 de 
microesferes. 
 
Quan ho ordeni l’enginyer director i, en tot cas abans de la recepció definitiva, s’efectuarà una altra 
pintada amb unes dotacions de 720 gr/m2 de pintura i 480 gr/m2 de microesferes.  
 
Les microesferes s’aplicaran per postmesclat, i seran de doble tractament. 
 
La pintura serà acrílica, llevat que l’enginyer director autoritzi la utilització d’un altre tipus. 
 
El valor de W1 serà superior a 9. 
 
El coeficient de lluminància retrorreflexiva mesurat dins dels 15 dies des de l’aplicació de la pintura 
serà superior a 300 i als sis mesos serà igual o superior a 150. 
 
El contractista estirà obligat a efectuar els treballs i preparar la superfície amb el seu propi equip, 
sense pagament complementari  i sense eludir responsabilitats. 
 
La mesura es farà per metres lineals (m) o metres quadrats (m2) segons fixin els preus unitaris per 
a cada tipus de marca viària. 
 
El pagament serà per quilogram (Kg) de microesferes i per quilogram (Kg) de pintura realment 
col·locats en obra. Per altra banda, el premarcatge i l’aplicació de pintura i microesferes en les 
mateixes unitats que figuren per a cada tipus en els preus unitaris. 
 
La primera aplicació exigeix un curós replanteig que haurà d'ésser aprovat pel director de l’obra. Si 
el tram objecte del pintat està obert al trànsit, aquesta unitat haurà d’executar-se en les hores de 
menor circulació o en les indicades pel director de l’obra.  
 
El termini de garantia es fixa en un (1) any. 
 
3.8.2.- Senyals de circulació 
 
Es col·locarà la senyalització vertical indicada en els plànols o la que en el seu moment indiqui 
l’enginyer director de l’obra, i d’acord amb l’establert a la Norma 8.1-IC. 
 
Les fletxes i cartells d’orientació només tindran amb relleu les orles i les seves mides seran les 
oficials. 
 
Les plaques seran d’acer galvanitzat de 3 mm de gruix. Els pals seran d’acer de 115 x 115 mm de 
costat i un gruix de 3 mm. Els cargols seran tots cadmiats. 
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La disposició espacial dels senyals serà la indicada als plànols i en la Norma 8.1-IC en allò relatiu 
al posicionament longitudinal i transversal, altura i orientació (apartat 3, “criteris d’implantació”). 
 
El director de l’obra podrà variar la denominació dels cartells si les circumstàncies locals i 
idiomàtiques ho aconsellen, mantenint-se els preus d’aquests. 
 
Tots els senyals seran reflexives i amb aquest sentit s’ajustaran a l’indicat en el paràgraf 701-3.3 
del PG-3, i a l’apartat 2.7 de la Norma 8.1-IC relativa a la retrorreflectància.  
 
Les cimentacions per als pals seran de formigó HM-20 i amb unes dimensions de 400 x 400 x 600 
mm. 
 
Totes les senyals duran el dors pintat de color gris amb la marca de fàbrica i el anagrama “CIM” 
seguit de l’any i mes de fabricació, aquest darrer en números romans i l’any amb les dues darreres 
xifres. 
 
La mesura i pagament serà per unitats completes. Les cimentacions s’inclouran en el preu del pal. 
 
3.9.- BARRERES DE SEGURETAT I BARANES 
 
BARRERES DE SEGURETAT. Els suports de les barreres de seguretat seran UPN-12, 
galvanitzats, amb un mòdul resistent mínim de 54.7 cm3. Tots els cargols seran cadmiats. 
 
La banda metàl·lica longitudinal que forma la barrera serà normalitzada de doble onada. Serà de 
tipus simple en general i superposada a l’entorn dels llocs on es trobin elements especials a 
protegir o poden resultar especialment perillosos en cas de sortida lateral accidental de vehicles 
(la banda superposada s’avança una longitud de 60 m abans de l’element de protecció i 36 m 
després, en el sentit de circulació, a més de les longituds necessàries per al seu abatiment). 
 
El preu unitari comprèn la banda metàl·lica i la part proporcional dels perfils de suport, excavació, 
formigonat i fixació de suports, cargols i tots els elements necessaris per a la seva instal·lació. 
 
BARANES. Es defineixen com a baranes els elements que s'instal·len sobre les obres de fàbrica 
en els extrems de la plataforma, per evitar possibles caigudes de vianants i vehicles. 
 
Poden ésser de formigó, acer, alumini, fosa o mixtes. 
 
La barana resistirà un pes en l’extrem superior (fins a un límit d’1,50 m d’alçada) de 150 Kg/m, 
d’acord amb l’apartat 4.2.1.4. de la “Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto 
de puente de carreteras”. 
 
Si la barana du banda metàl·lica, la mesura i pagament d’aquesta banda anirà inclòs en el preu de 
la barana, llevat que en el preu corresponent contingut en el quadre de preus núm. 1 s’indiqui altre 
cosa. Es mesuraran per metres realment instal·lats, amidats entre els extrems més sortints i es 
pagaran al preu unitari corresponent. En aquest import queden inclosos els ancoratges, pintura, 
juntures i tots els treballs que siguin necessaris per l’acabat de la unitat. 
 
 
3.10.- TUB DE POLIETILÈ PER AL SUBMINITRAMENT D'AIGUA POTABLE 
Les canonades de polietilè col·locades, tant les definitives com les provisionals, seran aptes per al 
subministrament d'aigua potable per al consum humà, per la qual cosa disposaran de les 
corresponents certificacions expedides per empresa homologada. 
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4.- GENERALITATS RESPECTE L’AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 
 
4.1.- DEFINICIÓ DE LES DIFERENTS UNITATS D'OBRA. 
 
S’entén per unitat de qualsevol classe d'obra la que és executada i completament acabada d'acord a 
condicions. Aquesta definició es fa extensiva a les parts d’obres què s'abonin pel seu número. Els 
preus que hi ha en el Quadre corresponent al pressupost, es refereixen a les diferents unitats 
definides d'aquesta manera, sigui quina sigui la procedència dels materials i inclosa la col·locació, i 
d'acord amb aquests i les respectives unitats de mediació, s'amidaran i s'abonaran les corresponents 
unitats d'obra seguint les prescripcions del PG3 que en siguin d'aplicació. 
 
 
4.2.- MITJANS AUXILIARS. 
 
No s’abonarà cap quantitat en concepte de mitjans auxiliar ja que s’entén que els que es  
necessitin s'inclouen en el Quadre corresponent. 
 
 
4.3.- ABONAMENT D'OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA. 
 
Quan per qualsevol causa sigui necessari valorar obra incompleta o defectuosa, però acceptable al 
parer de la Direcció d'obra, aquesta, determinarà el preu o la partida d'abonament després d'escoltar 
el Contractista, el qual, s'haurà de conformar amb la resolució que prengui, llevat del cas que, si és 
dins el termini d'execució, prefereixi acabar l'obra o refer-la d'acord amb les condicions, sense 
ultrapassar el termini. 
 
4.4.- AMIDAMENT DE LA CANONADA DE POLIETILÈ PER AL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 
POTABLE. 
 
La canonada de polietilè s'amidarà per metre lineal realment col·locat i es considerarà inclosa en el 
preu la part proporcional de la col·locació, posada en servei i desmuntatge de la canonada de 
subministrament provisional. 
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5.- DISPONIBILITAT DELS TERRENYS I GARANTIA 
 
 
5.1.- DISPONIBILITAT DELS TERRENYS 
 
Donades les característiques de les obres, l’administració garantirà la disponibilitat de tots els 
terrenys necessaris per a l’execució de les obres en el moment del començament d’aquestes. 
 
 
5.2.- TERMINI DE GARANTIA. 
 
El termini de garantia serà de dotze (12) mesos, comptadors a partir de la data de la signatura de 
l'acta de recepció de les obres de conservació i de les reparacions necessàries, sense perjudici de 
les millores que el contractista pugui assumir en la seva oferta. 
 
 

Manacor, novembre de 2017 
 

L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE 
 
 
 
 

Rafel Rosselló Estelrich 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Col·legiat nº 11.015 
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1.1 U Execució de cates per a localitzció de serveis existents, pluvials, fecals, aigua potable i
qualsevol servei públic o privat a la via pública. Acondicionament del terreny per evitar el
seu desmoronament. Inclou la reposició del terreny amb material de granulometria
adequada degudament compactat, al 95% del Proctor Modificat i transport de material no
recuperable a abocador autoritzat.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,0 10,00Localització de servei AP
10,0 10,00Localització altres serveis

(telecomunicacions, BT,
enllumenat,...)

20,00 20,00

Total U  ......: 20,00

1.2 U Desmuntatge i retirada de paperera a magatzem del promotor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15,0 15,00

15,00 15,00

Total U  ......: 15,00

1.3 U Desmontaje para recolocación posterior de luminaria exterior, soporte, accesorios y
elementos de sujeción, de hasta 5 m de altura como máximo, derribo de cimiento de
hormigón con medios mecánicos, acopio, y carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor incluso transporte a almacén, totalmente acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16,0 16,00

16,00 16,00

Total U  ......: 16,00

Presupuesto parcial nº 1 TREBALLS PRÈVIS
Nº Ud Descripción Medición
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2.1 M2 Demolició fins a 50 cm de gruix amb maquinària i medis manuals de voravies i vorades
existents, inclou la solera i la fonamentació de la vorada, amb recuperació de la mateixa,
paletitzada i transportada a dipòsit municipal, inclòs sanejament de la base, refinament de
l'esplanada i amuntagament de materials a peu d'obra per a seu reaprofitament o càrrega a
camió.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
872,40 872,40Voreres existents

+ampliació de vorera
(amidament plànol 4)

872,40 872,40

Total m2  ......: 872,40

2.2 M2 Escarificació o fressat del paviment existent i/o excavació de terreny per a realitzar caixa de
vial, inclosa la compactació i l'anivellació, fins a una fondària de 15 cm, amb medis mecànics
i equip de fressat d'una amplitut de treball de 0.6 A 1.19 m, en pendent inferior al 25%, inclòs
amuntagament de materials a peu d'obra per a seu reaprofitament o càrrega a camió, i part
proporcional de talls nets de disc.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14,0 5,00 3,00 210,00Entroncs límits d'obra

0,2 190,00 3,00 114,00vial
324,00 324,00

Total m2  ......: 324,00

2.3 M3 EXCAVACIÓN DE ZANJA HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD Y HASTA 2 M DE ANCHO, EN
TERRENO COMPACTO, CON MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA MECÁNICA DEL MATERIAL
EXCAVADO O ACOPIO

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,0 92,00 0,80 0,80 117,76Pluvials 
1,0 15,00 0,80 0,80 9,60Connexió pluvial a xarxa

general
2,0 75,00 0,80 0,80 96,00Residuals Gual-Sant

Simó
1,0 190,00 0,30 0,60 34,20Enllumenat

257,56 257,56

Total m3  ......: 257,56

2.4 M3 Relleno de gravilla fina en asiento y recubrimiento de tuberia, incluso vertido y rasanteo

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLUVIALS

1,0 92,00 0,80 0,50 36,80Tram aigües amunt
1,0 92,00 0,80 0,50 36,80Tram aigües avall
1,0 15,00 0,80 0,50 6,00Tram connexió a xarxa

existent
8,0 4,00 0,40 0,50 6,40Baixants costat esquerre

20,0 1,00 0,40 0,50 4,00Baixants costat dret
27,00 0,40 0,50 5,40Reixats

RESIDUALS
1,0 190,00 0,80 0,50 76,00general

12,0 3,50 0,40 0,60 10,08escomeses
181,48 181,48

Total m3  ......: 181,48

2.5 M3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA HASTA 3 m DE PROFUNDIDAD, CON MATERIAL
SELECCIONADO DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, EN TONGADAS DE ESPESOR HASTA 25 CM,
UTILIZANDO PISÓN VIBRANTE, CON COMPACTACIÓN DEL 95 % PM

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,0 92,00 0,80 0,50 73,60Pluvials 
1,0 15,00 0,80 0,50 6,00Connexió pluvial a xarxa

general
2,0 75,00 0,80 0,50 60,00Residuals Gual-Sant

Simó
1,0 190,00 0,30 0,50 28,50Enllumenat

168,10 168,10

Total m3  ......: 168,10

Presupuesto parcial nº 2 DEMOLICIONS I EXCAVACIONS
Nº Ud Descripción Medición

ADEQUACIÓ DE PAVIMENT I SERVEIS AL CARRER POR DE PORTO CRISTO, TRAM GUAL-BORDILS Página 2

08fbc
Nuevo sello



2.6 M3 TRANSPORTE DE TIERRAS,CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 30 KM Y TIEMPO DE ESPERA
PARA LA CARGA, CON CAMIÓN PARA TRANSPORTE DE 12 T, INCLUSO DESCARGA Y
EXTENDIDO EN LUGAR DE REUTILIZACIÓN,CANTERA O VERTEDERO AUTORIZADO

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,0 257,56 1,20 309,07Producte d'excavació

-1,0 168,10 1,15 -193,32Aprofitament propia obra
115,75 115,75

Total m3  ......: 115,75

2.7 M3 TRANSPORTE DE ESCOMBROS AL VERTEDERO AUTORIZADO, CON UN RECORRIDO DE
HASTA 30 KM, CON CAMIÓN DE 12 T, INCLOSA DESCÀRREGA

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
872,40 1,20 0,35 366,41Producte de demolició
913,00 1,20 0,05 54,78Producte d'escarificat

421,19 421,19

Total m3  ......: 421,19

2.8 T Trituración de residuos de construcción y demolición, incluyendo carga y transporte
posterior a lugar de empleo en el ámbito de la misma obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,8 872,40 1,20 0,35 659,53voreres i vorades

659,53 659,53

Total T  ......: 659,53

Presupuesto parcial nº 2 DEMOLICIONS I EXCAVACIONS
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 U Hidrant de columna seca tipus columna hidrant a l'exterior (CHE) ajustat a norma UNE-EN
14384 i certificat AENOR, amb presa recta a xarxa de 4" DN 100 mm, carret de 300 mm, amb
dues boques de sortida de 2.5" DN 70 mm, amb racors i taps, totalment instal·lat i funcionant
inclosa valvuleria, material i arqueta de connexió a xarxa i petita excavació, execució de
fonament, ancoratge i ajustament de paviment.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,0 3,00plànol 9

3,00 3,00

Total U  ......: 3,00

3.2 U AFECCIÓN DE SEVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TRAMO DE CALLE (ENTRE
TRAVESÍAS) O 50 m DE LONGITUD. INCLUYE TODO TIPO DE TRABAJO NECESARIO PARA
LA LOCALIZACIÓN PREVIA DE SERVICIOS, LA REPOSICIÓN DE SERVICIOS QUE
INTERFIERAN EN EL TRAZADO DEL RESTO DE INFRAESTRUCTURAS A INSTALAR, LA
DISPOSICIÓN DE SISTEMAS PROVISIONALES DE SUMINISTRO A USUARIOS Y LA
REPARACIÓN DE ROTURAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,0 5,00

5,00 5,00

Total U  ......: 5,00

Presupuesto parcial nº 3 AIGUA POTABLE
Nº Ud Descripción Medición
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4.1 M Tubo de PVC SN8 de 315 mm de diámetro nominal exterior, de pared maziza y 6 bar de
presión nominal, unión elástica con anilla elastomérica de estanqueidad, según la norma
UNE-EN 1452-2, colocado en el fondo de la zanja sobre lecho de arena, incluido  parte
proporcional de medios auxiliares y entronques a pozos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
92,00 92,00Tram aigües amunt 

92,00 92,00

Total m  ......: 92,00

4.2 M Tubo de PVC SN8 de 400 mm de diámetro nominal exterior, de pared maziza y 6 bar de
presión nominal, unión elástica con anilla elastomérica de estanqueidad, según la norma
UNE-EN 1452-2 y colocado en el fondo de la zanja sobre lecho de arena, incluido  parte
proporcional de medios auxiliares y entronques a pozos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
92,00 92,00Tram aigües avall
15,00 15,00Tram connexió a xarxa

existent
107,00 107,00

Total m  ......: 107,00

4.3 U Arqueta i reixa de drenatge tipus RM20 de Fundición Benito, o similar, classe C-250, de 20
cm d'amplada i 75 de longitud, amb formació d'arqueta i entroncament o connexió directa a
tubs de drenatge, totalmente instal·lada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14,0 14,00plànol 10

14,00 14,00

Total U  ......: 14,00

4.4 U Suministro y colocación de pozo de registro prefabricado de 100 cm de diámetro y hasta
1,80 m de altura, incluso solera de hormigón de  15 N/mm2 , anillo de entronque con tubos,
cono superior y pates, según planos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,0 5,00plànol 10

5,00 5,00

Total U  ......: 5,00

4.5 U Marco y tapa circular tipo Norinco solo 7 clase D400 EN 124, de fundición GE 500-7 diametro
70/80 cm, o similar, con tapa equipada de soporte elástico de perfil especial, articulada a
115º, extraible a 90º y bloqueo de seguridad antirretroceso a 90º y bloqueo de seguridad ,
totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,0 5,00plànol 10

5,00 5,00

Total U  ......: 5,00

4.6 M Conexión de imbornal a canalización mediante tubo de PVC de 200 mm de diámetro
nominal, tipo SANECOR o equivalente con unión por junta elástica incluye toda la obra civil
asociada incluso parte proporcional de trabajos de entronque a imbornal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,0 8,00 8,00C/Muntaner
1,0 8,00 8,00C/Sureda
1,0 2,00 2,00C/Bordils
9,0 1,00 9,00C/Port

27,00 27,00

Total m  ......: 27,00

4.7 U Arqueta de registro de 30x30 cm, paredes de 10 cm de espesor de hormigon en masa H-150,
enlucido interior, marco y reja de fundicion. Unidad totalmente ejecutada y en servicio.
Incluye parte proporcional de conexión a red general.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,0 28,00 28,00connexió boca sortida de

baixants
1,0 8,00 8,00altres

Presupuesto parcial nº 4 PLUVIALS
Nº Ud Descripción Medición
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36,00 36,00

Total U  ......: 36,00

4.8 M Conexión de bajante de pluviales de fachada a canalización mediante tubo de PVC de 90 mm
de diámetro nominal, con unión por junta elástica incluye toda la obra civil asociada incluso
trabajos de entronque a arqueta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,0 4,00 32,00Baixants costat esquerre

20,0 1,00 20,00Baixants costat dret
52,00 52,00

Total m  ......: 52,00

4.9 U Injerto pinza ø 400-300/ø90-200 con derivación a 90º, junta elástica, incluida la preforación
mediante elemento homologado de la conducción principal, evitando que cualquier tipo de
material se introduce dentro del tubo, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,0 12,00reixats
28,0 28,00baixants

40,00 40,00

Total U  ......: 40,00

Presupuesto parcial nº 4 PLUVIALS
Nº Ud Descripción Medición
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5.1 M Tubo de PVC SN8 de 400 mm de diámetro nominal exterior, de pared maziza y 6 bar de
presión nominal, unión elástica con anilla elastomérica de estanqueidad, según la norma
UNE-EN 1452-2 y colocado en el fondo de la zanja sobre lecho de arena, incluido  parte
proporcional de medios auxiliares y entroques a pozos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,0 75,00 75,00C/Port entre carrers Gual

i Sant Simó
75,00 75,00

Total m  ......: 75,00

5.2 M Conexión de pozo de bloqueo (PB) a canalización mediante tubo de PVC de 250 mm de
diámetro nominal, tipo SANECOR o equivalente con unión por junta elástica incluye toda la
obra civil asociada incluso parte proporcional de trabajos de entronque a PB.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,0 3,50 42,00tram Gual-Sant Simó

42,00 42,00

Total m  ......: 42,00

5.3 U Injerto pinza ø 400/ø200 con derivación a 90º, junta elástica, incluida la preforación mediante
elemento homologado de la conducción principal, evitando que cualquier tipo de material se
introduce dentro del tubo, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,0 12,00tram Gual-Sant Simó

12,00 12,00

Total U  ......: 12,00

Presupuesto parcial nº 5 CLAVEGUERAM
Nº Ud Descripción Medición
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6.1 U Desconnexió i retirada de cablejat existent inclosos medis auxiliars, part proporcional per
fanal instal·lat, inclòs transport a magatzems del promotor

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16,0 16,00Línies existents

16,00 16,00

Total U  ......: 16,00

6.2 M Prisma formado por 2 tubos de polietileno de designación PE 100, de 110 mm de diámetro
nominal, de 6 bar de presión nominal, serie SDR 26, UNE-EN 12201-2, conectado a presión y
colocados en el fondo de la zanja incluso separadores cada 2m y hormigonado del mismo
con hormigón HM-20

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,0 190,00 190,00Linia d'enllumenat

190,00 190,00

Total m  ......: 190,00

6.3 U Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y
solera de ladrillo perforado, sobre lecho de arena

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11,0 11,00

11,00 11,00

Total U  ......: 11,00

6.4 U Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, Norinco o similar, para arqueta de servicios,
apoyada, paso libre de 400x400 mm y clase C-250 según norma UNE-EN 124, colocado con
mortero

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11,0 11,00

11,00 11,00

Total U  ......: 11,00

6.5 U Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre 300 µm de espesor, de 2000 mm
longitud de 14,6 mm de diámetro, clavada al terreno

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11,0 11,00

11,00 11,00

Total U  ......: 11,00

6.6 M Suminstro y colocación de cinta señalizadora de 20 cm de ancho de PE blanda normalizada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,0 190,00 190,00Linia d'enllumenat

190,00 190,00

Total m  ......: 190,00

6.7 U Columna cilíndrica de 127 mm de diàmetre, tipus CANDELA de Santa&Cole, de 6 m d'alçada,
acer galvanitzat, acabat pintat, inclosos ancoratges, placa d'assentament, excavació,
retirada i transport de terres sobrants, fonament format per dau de formigó HM-20 de
dimensions 0,9x0,9x0,7m, tub de PCV de 70mm, totalment col·locada i funcional

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11,0 11,00

11,00 11,00

Total U  ......: 11,00

6.8 U Lluminària tipus CANDELA LED de Santa&Cole (48L 3000K IRC80 350mA), realitzada en
injecció d'alumini i acabat pintat, amb sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària
IESNA TII, amb font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V,
regulador de flux en capçalera)Classe I, IP66, IK08, totalment instal·lada i funcional

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11,0 11,00

11,00 11,00

Total U  ......: 11,00

Presupuesto parcial nº 6 ENLLUMENAT PÚBLIC
Nº Ud Descripción Medición
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6.9 M Suministro y colocación de cable eléctrico multiconductor de 4x6mm2 de sección, Afumex
Expo (AS) ´´PRYSMIAN´´, para servicios móviles, tipo H07ZZ-F (AS), tensión nominal 450/750
V, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible
(clase 5), aislamiento de elastómero reticulado, cubierta de poliolefina reticulada, de tipo
Afumex, de color gris con banda verde, totalmente instalado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11,0 6,00 66,00

66,00 66,00

Total m  ......: 66,00

6.10 M Suministro y colocación de cable eléctrico multiconductor de 4x16mm2 de sección, Afumex
Expo (AS) ´´PRYSMIAN´´, para servicios móviles, tipo H07ZZ-F (AS), tensión nominal 450/750
V, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible
(clase 5), aislamiento de elastómero reticulado, cubierta de poliolefina reticulada, de tipo
Afumex, de color gris con banda verde, totalmente instalado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,0 190,00 190,00Linia d'enllumenat
2,0 11,00 22,00

212,00 212,00

Total m  ......: 212,00

6.11 M Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado en malla de toma de
tierra

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,0 190,00 190,00Linia d'enllumenat

190,00 190,00

Total m  ......: 190,00

6.12 U Projecte elèctric i butlletí per a legalització de la instal·lació elèctrica d'enllumenat públic,
inclosa tramitació a la Conselleria d'Industria

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,0 1,00

1,00 1,00

Total U  ......: 1,00
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7.1 M3 Base de tot-ú artificial estès i compactat al 98% del Proctor Modificat, en anivellació de fons
de caixa de vorera

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
872,40 0,10 87,24Voreres existents

+ampliació de vorera
(amidament plànol 4)

87,24 87,24

Total m3  ......: 87,24

7.2 M3 Solera de formigó HM-20/B/20/IIa amb fibres PE per a formació de base de pavimentació,
vibrat i curat

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
872,40 0,20 174,48Voreres existents

+ampliació de vorera
(amidament plànol 4)

190,00 0,50 0,20 19,00Franja central
193,48 193,48

Total m3  ......: 193,48

7.3 M Tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa o formigó fins a 20 cm de
profunditat

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,0 190,00 2,00 760,00Tall de solera

760,00 760,00

Total m  ......: 760,00

7.4 M2 Suministro y colocación de pavimento de adoquín de hormigón prefabricado color a definir
por la Dirección Facultativa, baldosa multiformato de 10/14/17,5/21x14x8 cm de espesor,
incluso rejuntado y parte proporcional de encuentros, piezas especiales y dotación de
textura en zonas de paso de peatones (según normativa de accesibilidad), totalmente
acabado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
872,40 872,40Voreres existents

+ampliació de vorera
(amidament plànol 4)

872,40 872,40

Total m2  ......: 872,40

7.5 M Suministro y colocación de pavimento como encintado, de a definir por la Dirección
Facultativa, 20x40x8cm,  todos los trabajos incluidos incluso rejuntado y pp de encuentros,
piezas especiales, totalmente acabado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
642,58 642,58Encintats (amidament

plànol 4)
642,58 642,58

Total m  ......: 642,58

7.6 M3 Formació de llit d'arena per a la col·locació de llambordes amb arena grossa (2-4 mm) i
farciment de juntes entre llambordes amb arena fina (0,5-2 mm)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
872,40 0,04 34,90Voreres existents

+ampliació de vorera
(amidament plànol 4), llit

872,40 0,04 34,90Voreres existents
+ampliació de vorera
(amidament plànol 4),
juntes

642,58 0,20 0,04 5,14Encintats (amidament
plànol 4), llit

642,58 0,20 0,04 5,14Encintats (amidament
plànol 4), juntes

80,08 80,08

Total m3  ......: 80,08
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7.7 M BORDILLO RECTO CON PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PARA BORDILLO, DE
17X28 CM, COLOCADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20/P/40/I DE 25 A 30 CM DE
ALTURA, Y REJUNTADO CON MORTERO MIXTO 1:2:10

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
60,80 60,80Vorada (amidament

plànol 4)
60,80 60,80

Total m  ......: 60,80

7.8 M2 Rec d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb una dotació de 1 KG/m2

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
523,87 523,87Superfície d'asfalt

(amidament plànol 4)
523,87 523,87

Total m2  ......: 523,87

7.9 T BASE DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, DE COMPOSICIÓN GRUESA G-20, CON
ÁRIDO CALCÁREO Y BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTADA
AL 97 % DEL ENSAYO MARSHALL

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
523,87 2,40 0,07 88,01Superfície d'asfalt

(amidament plànol 4)
Tongada de
regularització

523,87 2,40 0,07 88,01Superfície d'asfalt
(amidament plànol 4)
Tongada d'acabat de
base

176,02 176,02

Total T  ......: 176,02

7.10 M2 Rec d'imprimació amb emulsió bituminosa aniònica EAL-1, amb dotació de 1.2 KG/m2

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,0 523,87 1.047,74Superfície d'asfalt

(amidament plànol 4)
1.047,74 1.047,74

Total m2  ......: 1.047,74

7.11 T PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE COMPOSICIÓN SEMIDENSA S-12
CON ÁRIDO CALCÁREO Y BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN, EXTENDIDA Y
COMPACTADA AL 97 % DEL ENSAYO MARSHALL

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
523,87 2,40 0,04 50,29Superfície d'asfalt

(amidament plànol 4)
Tongada capa superficial

50,29 50,29

Total T  ......: 50,29
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8.1 U Subministrament i col·locació de paperera tipus ArcoIris C-2012 de Fabregas, o similar,
inclosos i ancoratges i completa instal·lació.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11,0 11,00Pilona (amidament plànol

9)
11,00 11,00

Total U  ......: 11,00

8.2 U Pilona tipus Hospitalet H214 de FDB o Dalia Flex H314F (segons criteri de la Direcció
Facultativa), de 1m d'altura i 95 mm de diàmetre, o similar, inclosa dau de formigó de
fonament, totalmente col·locada amb empotrament fix, inclosos elements de ancoratge.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
71,0 71,00Pilona (amidament plànol

9)
71,00 71,00

Total U  ......: 71,00

8.3 M2 Pintat de marques vials en forma de bandes superficials amb pintura reflexant i microesferes
de vidre

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,0 3,00 3,00 54,00Pilona (amidament plànol

9)
54,00 54,00

Total m2  ......: 54,00

8.4 U Placa d'acer galvanitzat per a senyals de trànsit d'indicacions de "zona prioritat vianants" o
"velocitat màxima 20", amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació i
suport, totalment col·locada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,0 2,00

2,00 2,00

Total U  ......: 2,00

8.5 U Reposició a cota d'acabat de marc i tapa de registre de serveis de forma quadrada o rodona,
i grandària inferior a 1 m de costat o diàmetre

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
70,0 70,00

70,00 70,00

Total U  ......: 70,00

8.6 Pa A justificar per a la reposició de serveis existents

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,0 1,00

1,00 1,00

Total PA  ......: 1,00

8.7 Pa A justificar per a l'execució de treballs imprevistos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,0 1,00

1,00 1,00

Total PA  ......: 1,00
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9.1 U Pressupost corresponent a seguretat i salut laboral de l'obra segons Estudi de SSL

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,0 1,00

1,00 1,00

Total U  ......: 1,00
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Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso,
son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la
Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado,
considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la
unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el
Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u
omisión.

1 TREBALLS PRÈVIS
1.1 U Execució de cates per a localitzció de

serveis existents, pluvials, fecals, aigua potable
i qualsevol servei públic o privat a la via
pública. Acondicionament del terreny per evitar
el seu desmoronament. Inclou la reposició del
terreny amb material de granulometria
adequada degudament compactat, al 95% del
Proctor Modificat i transport de material no
recuperable a abocador autoritzat. 33,09 TREINTA Y TRES EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

1.2 U Desmuntatge i retirada de paperera a
magatzem del promotor. 30,80 TREINTA EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

1.3 U Desmontaje para recolocación posterior de
luminaria exterior, soporte, accesorios y
elementos de sujeción, de hasta 5 m de altura
como máximo, derribo de cimiento de
hormigón con medios mecánicos, acopio, y
carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor incluso transporte a almacén,
totalmente acabado. 60,44 SESENTA EUROS CON CUARENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

2 DEMOLICIONS I EXCAVACIONS
2.1 m2 Demolició fins a 50 cm de gruix amb

maquinària i medis manuals de voravies i
vorades existents, inclou la solera i la
fonamentació de la vorada, amb recuperació
de la mateixa, paletitzada i transportada a
dipòsit municipal, inclòs sanejament de la
base, refinament de l'esplanada i
amuntagament de materials a peu d'obra per a
seu reaprofitament o càrrega a camió. 6,95 SEIS EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

2.2 m2 Escarificació o fressat del paviment
existent i/o excavació de terreny per a realitzar
caixa de vial, inclosa la compactació i
l'anivellació, fins a una fondària de 15 cm, amb
medis mecànics i equip de fressat d'una
amplitut de treball de 0.6 A 1.19 m, en pendent
inferior al 25%, inclòs amuntagament de
materials a peu d'obra per a seu reaprofitament
o càrrega a camió, i part proporcional de talls
nets de disc. 4,99 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2.3 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA HASTA 3 M DE
PROFUNDIDAD Y HASTA 2 M DE ANCHO,
EN TERRENO COMPACTO, CON MEDIOS
MECÁNICOS Y CARGA MECÁNICA DEL
MATERIAL EXCAVADO O ACOPIO 7,69 SIETE EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

Importe
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2.4 m3 Relleno de gravilla fina en asiento y
recubrimiento de tuberia, incluso vertido y
rasanteo 12,82 DOCE EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

2.5 m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA
HASTA 3 m DE PROFUNDIDAD, CON
MATERIAL SELECCIONADO DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, EN TONGADAS DE
ESPESOR HASTA 25 CM, UTILIZANDO
PISÓN VIBRANTE, CON COMPACTACIÓN
DEL 95 % PM 10,82 DIEZ EUROS CON OCHENTA Y DOS

CÉNTIMOS

2.6 m3 TRANSPORTE DE TIERRAS,CON UN
RECORRIDO MÁXIMO DE 30 KM Y TIEMPO
DE ESPERA PARA LA CARGA, CON
CAMIÓN PARA TRANSPORTE DE 12 T,
INCLUSO DESCARGA Y EXTENDIDO EN
LUGAR DE REUTILIZACIÓN,CANTERA O
VERTEDERO AUTORIZADO 3,99 TRES EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2.7 m3 TRANSPORTE DE ESCOMBROS AL
VERTEDERO AUTORIZADO, CON UN
RECORRIDO DE HASTA 30 KM, CON
CAMIÓN DE 12 T, INCLOSA DESCÀRREGA 4,43 CUATRO EUROS CON CUARENTA

Y TRES CÉNTIMOS

2.8 T Trituración de residuos de construcción y
demolición, incluyendo carga y transporte
posterior a lugar de empleo en el ámbito de la
misma obra. 10,30 DIEZ EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

3 AIGUA POTABLE
3.1 U Hidrant de columna seca tipus columna

hidrant a l'exterior (CHE) ajustat a norma
UNE-EN 14384 i certificat AENOR, amb presa
recta a xarxa de 4" DN 100 mm, carret de 300
mm, amb dues boques de sortida de 2.5" DN
70 mm, amb racors i taps, totalment instal·lat i
funcionant inclosa valvuleria, material i arqueta
de connexió a xarxa i petita excavació,
execució de fonament, ancoratge i ajustament
de paviment. 969,07 NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

3.2 U AFECCIÓN DE SEVICIO DE SUMINISTRO
DE AGUA POTABLE EN TRAMO DE CALLE
(ENTRE TRAVESÍAS) O 50 m DE LONGITUD.
INCLUYE TODO TIPO DE TRABAJO
NECESARIO PARA LA LOCALIZACIÓN
PREVIA DE SERVICIOS, LA REPOSICIÓN
DE SERVICIOS QUE INTERFIERAN EN EL
TRAZADO DEL RESTO DE
INFRAESTRUCTURAS A INSTALAR, LA
DISPOSICIÓN DE SISTEMAS
PROVISIONALES DE SUMINISTRO A
USUARIOS Y LA REPARACIÓN DE
ROTURAS. 554,82 QUINIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

4 PLUVIALS
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4.1 m Tubo de PVC SN8 de 315 mm de diámetro
nominal exterior, de pared maziza y 6 bar de
presión nominal, unión elástica con anilla
elastomérica de estanqueidad, según la norma
UNE-EN 1452-2, colocado en el fondo de la
zanja sobre lecho de arena, incluido  parte
proporcional de medios auxiliares y entronques
a pozos 41,83 CUARENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

4.2 m Tubo de PVC SN8 de 400 mm de diámetro
nominal exterior, de pared maziza y 6 bar de
presión nominal, unión elástica con anilla
elastomérica de estanqueidad, según la norma
UNE-EN 1452-2 y colocado en el fondo de la
zanja sobre lecho de arena, incluido  parte
proporcional de medios auxiliares y entronques
a pozos 68,32 SESENTA Y OCHO EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

4.3 U Arqueta i reixa de drenatge tipus RM20 de
Fundición Benito, o similar, classe C-250, de
20 cm d'amplada i 75 de longitud, amb
formació d'arqueta i entroncament o connexió
directa a tubs de drenatge, totalmente
instal·lada. 186,42 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

4.4 U Suministro y colocación de pozo de registro
prefabricado de 100 cm de diámetro y hasta
1,80 m de altura, incluso solera de hormigón
de  15 N/mm2 , anillo de entronque con tubos,
cono superior y pates, según planos 322,12 TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS

CON DOCE CÉNTIMOS

4.5 U Marco y tapa circular tipo Norinco solo 7
clase D400 EN 124, de fundición GE 500-7
diametro 70/80 cm, o similar, con tapa
equipada de soporte elástico de perfil especial,
articulada a 115º, extraible a 90º y bloqueo de
seguridad antirretroceso a 90º y bloqueo de
seguridad , totalmente colocada. 240,92 DOSCIENTOS CUARENTA EUROS

CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

4.6 m Conexión de imbornal a canalización
mediante tubo de PVC de 200 mm de diámetro
nominal, tipo SANECOR o equivalente con
unión por junta elástica incluye toda la obra
civil asociada incluso parte proporcional de
trabajos de entronque a imbornal. 24,99 VEINTICUATRO EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4.7 U Arqueta de registro de 30x30 cm, paredes
de 10 cm de espesor de hormigon en masa
H-150, enlucido interior, marco y reja de
fundicion. Unidad totalmente ejecutada y en
servicio. Incluye parte proporcional de
conexión a red general. 90,68 NOVENTA EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

4.8 m Conexión de bajante de pluviales de
fachada a canalización mediante tubo de PVC
de 90 mm de diámetro nominal, con unión por
junta elástica incluye toda la obra civil asociada
incluso trabajos de entronque a arqueta. 17,18 DIECISIETE EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

ADEQUACIÓ DE PAVIMENT I SERVEIS AL CARRER POR DE PORTO CRISTO, TRAM GUAL-BORDI... Página 3

08fbc
Nuevo sello



4.9 U Injerto pinza ø 400-300/ø90-200 con
derivación a 90º, junta elástica, incluida la
preforación mediante elemento homologado de
la conducción principal, evitando que cualquier
tipo de material se introduce dentro del tubo,
totalmente instalado. 33,32 TREINTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

5 CLAVEGUERAM
5.1 m Tubo de PVC SN8 de 400 mm de diámetro

nominal exterior, de pared maziza y 6 bar de
presión nominal, unión elástica con anilla
elastomérica de estanqueidad, según la norma
UNE-EN 1452-2 y colocado en el fondo de la
zanja sobre lecho de arena, incluido  parte
proporcional de medios auxiliares y entroques
a pozos. 68,32 SESENTA Y OCHO EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

5.2 m Conexión de pozo de bloqueo (PB) a
canalización mediante tubo de PVC de 250
mm de diámetro nominal, tipo SANECOR o
equivalente con unión por junta elástica incluye
toda la obra civil asociada incluso parte
proporcional de trabajos de entronque a PB. 36,56 TREINTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

5.3 U Injerto pinza ø 400/ø200 con derivación a
90º, junta elástica, incluida la preforación
mediante elemento homologado de la
conducción principal, evitando que cualquier
tipo de material se introduce dentro del tubo,
totalmente instalado. 38,58 TREINTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

6 ENLLUMENAT PÚBLIC
6.1 U Desconnexió i retirada de cablejat existent

inclosos medis auxiliars, part proporcional per
fanal instal·lat, inclòs transport a magatzems
del promotor 86,34 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6.2 m Prisma formado por 2 tubos de polietileno de
designación PE 100, de 110 mm de diámetro
nominal, de 6 bar de presión nominal, serie
SDR 26, UNE-EN 12201-2, conectado a
presión y colocados en el fondo de la zanja
incluso separadores cada 2m y hormigonado
del mismo con hormigón HM-20 17,48 DIECISIETE EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

6.3 U Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 15
cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y
solera de ladrillo perforado, sobre lecho de
arena 85,67 OCHENTA Y CINCO EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6.4 U Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil,
Norinco o similar, para arqueta de servicios,
apoyada, paso libre de 400x400 mm y clase
C-250 según norma UNE-EN 124, colocado
con mortero 64,44 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6.5 U Pica de toma de tierra de acero, con
recubrimiento de cobre 300 µm de espesor, de
2000 mm longitud de 14,6 mm de diámetro,
clavada al terreno 39,04 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS
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6.6 m Suminstro y colocación de cinta
señalizadora de 20 cm de ancho de PE blanda
normalizada 0,34 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6.7 U Columna cilíndrica de 127 mm de diàmetre,
tipus CANDELA de Santa&Cole, de 6 m
d'alçada, acer galvanitzat, acabat pintat,
inclosos ancoratges, placa d'assentament,
excavació, retirada i transport de terres
sobrants, fonament format per dau de formigó
HM-20 de dimensions 0,9x0,9x0,7m, tub de
PCV de 70mm, totalment col·locada i funcional 646,11 SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

6.8 U Lluminària tipus CANDELA LED de
Santa&Cole (48L 3000K IRC80 350mA),
realitzada en injecció d'alumini i acabat pintat,
amb sistema òptic de tecnologia LED, de
distribució viària IESNA TII, amb font
d'alimentació electrònica regulable (automàtica
programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en
capçalera)Classe I, IP66, IK08, totalment
instal·lada i funcional 964,95 NOVECIENTOS SESENTA Y

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

6.9 m Suministro y colocación de cable eléctrico
multiconductor de 4x6mm2 de sección, Afumex
Expo (AS) ´´PRYSMIAN´´, para servicios
móviles, tipo H07ZZ-F (AS), tensión nominal
450/750 V, de alta seguridad en caso de
incendio (AS), con conductores de cobre
recocido, flexible (clase 5), aislamiento de
elastómero reticulado, cubierta de poliolefina
reticulada, de tipo Afumex, de color gris con
banda verde, totalmente instalado 8,53 OCHO EUROS CON CINCUENTA Y

TRES CÉNTIMOS

6.10 m Suministro y colocación de cable eléctrico
multiconductor de 4x16mm2 de sección,
Afumex Expo (AS) ´´PRYSMIAN´´, para
servicios móviles, tipo H07ZZ-F (AS), tensión
nominal 450/750 V, de alta seguridad en caso
de incendio (AS), con conductores de cobre
recocido, flexible (clase 5), aislamiento de
elastómero reticulado, cubierta de poliolefina
reticulada, de tipo Afumex, de color gris con
banda verde, totalmente instalado 11,31 ONCE EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

6.11 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de
sección 1x35 mm2, montado en malla de toma
de tierra 9,33 NUEVE EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

6.12 U Projecte elèctric i butlletí per a legalització de
la instal·lació elèctrica d'enllumenat públic,
inclosa tramitació a la Conselleria d'Industria 800,00 OCHOCIENTOS EUROS

7 PAVIMENTACIÓ I FORMIGONS
7.1 m3 Base de tot-ú artificial estès i compactat al

98% del Proctor Modificat, en anivellació de
fons de caixa de vorera 22,18 VEINTIDOS EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

7.2 m3 Solera de formigó HM-20/B/20/IIa amb
fibres PE per a formació de base de
pavimentació, vibrat i curat 126,69 CIENTO VEINTISEIS EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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7.3 m Tall amb serra de disc de paviment de
mescla bituminosa o formigó fins a 20 cm de
profunditat 1,17 UN EURO CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

7.4 m2 Suministro y colocación de pavimento de
adoquín de hormigón prefabricado color a
definir por la Dirección Facultativa, baldosa
multiformato de 10/14/17,5/21x14x8 cm de
espesor, incluso rejuntado y parte proporcional
de encuentros, piezas especiales y dotación de
textura en zonas de paso de peatones (según
normativa de accesibilidad), totalmente
acabado 47,00 CUARENTA Y SIETE EUROS

7.5 m Suministro y colocación de pavimento como
encintado, de a definir por la Dirección
Facultativa, 20x40x8cm,  todos los trabajos
incluidos incluso rejuntado y pp de encuentros,
piezas especiales, totalmente acabado 12,72 DOCE EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS

7.6 m3 Formació de llit d'arena per a la col·locació
de llambordes amb arena grossa (2-4 mm) i
farciment de juntes entre llambordes amb
arena fina (0,5-2 mm) 21,50 VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

7.7 m BORDILLO RECTO CON PIEZAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PARA
BORDILLO, DE 17X28 CM, COLOCADO
SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20/P/40/I
DE 25 A 30 CM DE ALTURA, Y REJUNTADO
CON MORTERO MIXTO 1:2:10 28,61 VEINTIOCHO EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

7.8 m2 Rec d'adherència amb emulsió bituminosa
aniònica EAR-1, amb una dotació de 1 KG/m2 0,49 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7.9 T BASE DE MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE, DE COMPOSICIÓN GRUESA
G-20, CON ÁRIDO CALCÁREO Y BETÚN
ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN, EXTENDIDA
Y COMPACTADA AL 97 % DEL ENSAYO
MARSHALL 77,61 SETENTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

7.10 m2 Rec d'imprimació amb emulsió bituminosa
aniònica EAL-1, amb dotació de 1.2 KG/m2 0,48 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7.11 T PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE DE COMPOSICIÓN SEMIDENSA
S-12 CON ÁRIDO CALCÁREO Y BETÚN
ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN, EXTENDIDA
Y COMPACTADA AL 97 % DEL ENSAYO
MARSHALL 87,78 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8 SERVEIS GENERALS I ACABATS
8.1 U Subministrament i col·locació de paperera

tipus ArcoIris C-2012 de Fabregas, o similar,
inclosos i ancoratges i completa instal·lació. 220,15 DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

8.2 U Pilona tipus Hospitalet H214 de FDB o Dalia
Flex H314F (segons criteri de la Direcció
Facultativa), de 1m d'altura i 95 mm de
diàmetre, o similar, inclosa dau de formigó de
fonament, totalmente col·locada amb
empotrament fix, inclosos elements de
ancoratge. 74,13 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS
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8.3 m2 Pintat de marques vials en forma de
bandes superficials amb pintura reflexant i
microesferes de vidre 6,12 SEIS EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

8.4 U Placa d'acer galvanitzat per a senyals de
trànsit d'indicacions de "zona prioritat vianants"
o "velocitat màxima 20", amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació i suport, totalment col·locada. 129,60 CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

8.5 U Reposició a cota d'acabat de marc i tapa de
registre de serveis de forma quadrada o
rodona, i grandària inferior a 1 m de costat o
diàmetre 28,86 VEINTIOCHO EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8.6 PA A justificar per a la reposició de serveis
existents 2.500,00 DOS MIL QUINIENTOS EUROS

8.7 PA A justificar per a l'execució de treballs
imprevistos 2.400,00 DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS

9 SEGURETAT
9.1 U Pressupost corresponent a seguretat i salut

laboral de l'obra segons Estudi de SSL 3.661,95 TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y UN EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Manacor, novembre 2017
L'autor

Rafel Rosselló Estelrich, ECCP
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso
abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que
pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho
cuadro.

1 TREBALLS PRÈVIS
1.1 U Execució de cates per a localitzció de serveis

existents, pluvials, fecals, aigua potable i qualsevol
servei públic o privat a la via pública.
Acondicionament del terreny per evitar el seu
desmoronament. Inclou la reposició del terreny
amb material de granulometria adequada
degudament compactat, al 95% del Proctor
Modificat i transport de material no recuperable a
abocador autoritzat.

Mano de obra 27,59
Maquinaria 2,71
Resto de Obra 1,21
5 % Costes Indirectos 1,58

33,09
1.2 U Desmuntatge i retirada de paperera a magatzem

del promotor.

Mano de obra 18,39
Maquinaria 10,94
5 % Costes Indirectos 1,47

30,80
1.3 U Desmontaje para recolocación posterior de

luminaria exterior, soporte, accesorios y elementos
de sujeción, de hasta 5 m de altura como máximo,
derribo de cimiento de hormigón con medios
mecánicos, acopio, y carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor incluso
transporte a almacén, totalmente acabado.

Mano de obra 21,29
Maquinaria 36,27
5 % Costes Indirectos 2,88

60,44

2 DEMOLICIONS I EXCAVACIONS
2.1 m2 Demolició fins a 50 cm de gruix amb

maquinària i medis manuals de voravies i vorades
existents, inclou la solera i la fonamentació de la
vorada, amb recuperació de la mateixa, paletitzada
i transportada a dipòsit municipal, inclòs
sanejament de la base, refinament de l'esplanada i
amuntagament de materials a peu d'obra per a seu
reaprofitament o càrrega a camió.

Mano de obra 4,41
Maquinaria 1,99
Resto de Obra 0,22
5 % Costes Indirectos 0,33

6,95
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2.2 m2 Escarificació o fressat del paviment existent i/o
excavació de terreny per a realitzar caixa de vial,
inclosa la compactació i l'anivellació, fins a una
fondària de 15 cm, amb medis mecànics i equip de
fressat d'una amplitut de treball de 0.6 A 1.19 m, en
pendent inferior al 25%, inclòs amuntagament de
materials a peu d'obra per a seu reaprofitament o
càrrega a camió, i part proporcional de talls nets de
disc.

Mano de obra 1,48
Maquinaria 3,27
5 % Costes Indirectos 0,24

4,99
2.3 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA HASTA 3 M DE

PROFUNDIDAD Y HASTA 2 M DE ANCHO, EN
TERRENO COMPACTO, CON MEDIOS
MECÁNICOS Y CARGA MECÁNICA DEL
MATERIAL EXCAVADO O ACOPIO

Mano de obra 2,47
Maquinaria 4,60
Resto de Obra 0,25
5 % Costes Indirectos 0,37

7,69
2.4 m3 Relleno de gravilla fina en asiento y

recubrimiento de tuberia, incluso vertido y rasanteo

Mano de obra 1,03
Maquinaria 0,50
Materiales 10,31
Resto de Obra 0,37
5 % Costes Indirectos 0,61

12,82
2.5 m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA

HASTA 3 m DE PROFUNDIDAD, CON MATERIAL
SELECCIONADO DE LA PROPIA EXCAVACIÓN,
EN TONGADAS DE ESPESOR HASTA 25 CM,
UTILIZANDO PISÓN VIBRANTE, CON
COMPACTACIÓN DEL 95 % PM

Mano de obra 2,47
Maquinaria 7,48
Resto de Obra 0,35
5 % Costes Indirectos 0,52

10,82
2.6 m3 TRANSPORTE DE TIERRAS,CON UN

RECORRIDO MÁXIMO DE 30 KM Y TIEMPO DE
ESPERA PARA LA CARGA, CON CAMIÓN PARA
TRANSPORTE DE 12 T, INCLUSO DESCARGA Y
EXTENDIDO EN LUGAR DE
REUTILIZACIÓN,CANTERA O VERTEDERO
AUTORIZADO

Maquinaria 3,80
5 % Costes Indirectos 0,19

3,99
2.7 m3 TRANSPORTE DE ESCOMBROS AL

VERTEDERO AUTORIZADO, CON UN
RECORRIDO DE HASTA 30 KM, CON CAMIÓN
DE 12 T, INCLOSA DESCÀRREGA

Maquinaria 4,22
5 % Costes Indirectos 0,21

4,43
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2.8 T Trituración de residuos de construcción y
demolición, incluyendo carga y transporte posterior
a lugar de empleo en el ámbito de la misma obra.

Mano de obra 3,11
Maquinaria 6,22
Resto de Obra 0,48
5 % Costes Indirectos 0,49

10,30

3 AIGUA POTABLE
3.1 U Hidrant de columna seca tipus columna hidrant a

l'exterior (CHE) ajustat a norma UNE-EN 14384 i
certificat AENOR, amb presa recta a xarxa de 4"
DN 100 mm, carret de 300 mm, amb dues boques
de sortida de 2.5" DN 70 mm, amb racors i taps,
totalment instal·lat i funcionant inclosa valvuleria,
material i arqueta de connexió a xarxa i petita
excavació, execució de fonament, ancoratge i
ajustament de paviment.

Mano de obra 44,15
Materiales 851,02
Resto de Obra 27,75
5 % Costes Indirectos 46,15

969,07
3.2 U AFECCIÓN DE SEVICIO DE SUMINISTRO DE

AGUA POTABLE EN TRAMO DE CALLE (ENTRE
TRAVESÍAS) O 50 m DE LONGITUD. INCLUYE
TODO TIPO DE TRABAJO NECESARIO PARA LA
LOCALIZACIÓN PREVIA DE SERVICIOS, LA
REPOSICIÓN DE SERVICIOS QUE
INTERFIERAN EN EL TRAZADO DEL RESTO DE
INFRAESTRUCTURAS A INSTALAR, LA
DISPOSICIÓN DE SISTEMAS PROVISIONALES
DE SUMINISTRO A USUARIOS Y LA
REPARACIÓN DE ROTURAS.

Mano de obra 367,88
Materiales 145,13
Resto de Obra 15,39
5 % Costes Indirectos 26,42

554,82

4 PLUVIALS
4.1 m Tubo de PVC SN8 de 315 mm de diámetro

nominal exterior, de pared maziza y 6 bar de
presión nominal, unión elástica con anilla
elastomérica de estanqueidad, según la norma
UNE-EN 1452-2, colocado en el fondo de la zanja
sobre lecho de arena, incluido  parte proporcional
de medios auxiliares y entronques a pozos

Mano de obra 11,02
Materiales 27,62
Resto de Obra 1,20
5 % Costes Indirectos 1,99

41,83
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4.2 m Tubo de PVC SN8 de 400 mm de diámetro
nominal exterior, de pared maziza y 6 bar de
presión nominal, unión elástica con anilla
elastomérica de estanqueidad, según la norma
UNE-EN 1452-2 y colocado en el fondo de la zanja
sobre lecho de arena, incluido  parte proporcional
de medios auxiliares y entronques a pozos

Mano de obra 12,88
Maquinaria 4,54
Materiales 45,69
Resto de Obra 1,96
5 % Costes Indirectos 3,25

68,32
4.3 U Arqueta i reixa de drenatge tipus RM20 de

Fundición Benito, o similar, classe C-250, de 20 cm
d'amplada i 75 de longitud, amb formació d'arqueta
i entroncament o connexió directa a tubs de
drenatge, totalmente instal·lada.

Mano de obra 73,57
Maquinaria 15,63
Materiales 88,34
5 % Costes Indirectos 8,88

186,42
4.4 U Suministro y colocación de pozo de registro

prefabricado de 100 cm de diámetro y hasta 1,80 m
de altura, incluso solera de hormigón de  15
N/mm2 , anillo de entronque con tubos, cono
superior y pates, según planos

Mano de obra 73,57
Maquinaria 47,10
Materiales 186,11
5 % Costes Indirectos 15,34

322,12
4.5 U Marco y tapa circular tipo Norinco solo 7 clase

D400 EN 124, de fundición GE 500-7 diametro
70/80 cm, o similar, con tapa equipada de soporte
elástico de perfil especial, articulada a 115º,
extraible a 90º y bloqueo de seguridad
antirretroceso a 90º y bloqueo de seguridad ,
totalmente colocada.

Mano de obra 36,79
Maquinaria 12,99
Materiales 179,67
5 % Costes Indirectos 11,47

240,92
4.6 m Conexión de imbornal a canalización mediante

tubo de PVC de 200 mm de diámetro nominal, tipo
SANECOR o equivalente con unión por junta
elástica incluye toda la obra civil asociada incluso
parte proporcional de trabajos de entronque a
imbornal.

Mano de obra 14,71
Materiales 8,37
Resto de Obra 0,72
5 % Costes Indirectos 1,19

24,99
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4.7 U Arqueta de registro de 30x30 cm, paredes de 10
cm de espesor de hormigon en masa H-150,
enlucido interior, marco y reja de fundicion. Unidad
totalmente ejecutada y en servicio. Incluye parte
proporcional de conexión a red general.

Mano de obra 43,45
Maquinaria 1,92
Materiales 36,77
Resto de Obra 4,22
5 % Costes Indirectos 4,32

90,68
4.8 m Conexión de bajante de pluviales de fachada a

canalización mediante tubo de PVC de 90 mm de
diámetro nominal, con unión por junta elástica
incluye toda la obra civil asociada incluso trabajos
de entronque a arqueta.

Mano de obra 11,02
Materiales 4,85
Resto de Obra 0,49
5 % Costes Indirectos 0,82

17,18
4.9 U Injerto pinza ø 400-300/ø90-200 con derivación a

90º, junta elástica, incluida la preforación mediante
elemento homologado de la conducción principal,
evitando que cualquier tipo de material se introduce
dentro del tubo, totalmente instalado.

Mano de obra 3,69
Materiales 27,09
Resto de Obra 0,95
5 % Costes Indirectos 1,59

33,32

5 CLAVEGUERAM
5.1 m Tubo de PVC SN8 de 400 mm de diámetro

nominal exterior, de pared maziza y 6 bar de
presión nominal, unión elástica con anilla
elastomérica de estanqueidad, según la norma
UNE-EN 1452-2 y colocado en el fondo de la zanja
sobre lecho de arena, incluido  parte proporcional
de medios auxiliares y entroques a pozos.

Mano de obra 12,88
Maquinaria 4,54
Materiales 45,69
Resto de Obra 1,96
5 % Costes Indirectos 3,25

68,32
5.2 m Conexión de pozo de bloqueo (PB) a

canalización mediante tubo de PVC de 250 mm de
diámetro nominal, tipo SANECOR o equivalente
con unión por junta elástica incluye toda la obra
civil asociada incluso parte proporcional de trabajos
de entronque a PB.

Mano de obra 20,21
Materiales 13,56
Resto de Obra 1,05
5 % Costes Indirectos 1,74

36,56
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5.3 U Injerto pinza ø 400/ø200 con derivación a 90º,
junta elástica, incluida la preforación mediante
elemento homologado de la conducción principal,
evitando que cualquier tipo de material se introduce
dentro del tubo, totalmente instalado.

Mano de obra 3,69
Materiales 31,95
Resto de Obra 1,10
5 % Costes Indirectos 1,84

38,58

6 ENLLUMENAT PÚBLIC
6.1 U Desconnexió i retirada de cablejat existent

inclosos medis auxiliars, part proporcional per fanal
instal·lat, inclòs transport a magatzems del
promotor

Mano de obra 36,79
Maquinaria 45,44
5 % Costes Indirectos 4,11

86,34
6.2 m Prisma formado por 2 tubos de polietileno de

designación PE 100, de 110 mm de diámetro
nominal, de 6 bar de presión nominal, serie SDR
26, UNE-EN 12201-2, conectado a presión y
colocados en el fondo de la zanja incluso
separadores cada 2m y hormigonado del mismo
con hormigón HM-20

Mano de obra 6,01
Materiales 10,64
5 % Costes Indirectos 0,83

17,48
6.3 U Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 15 cm

de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de
ladrillo perforado, sobre lecho de arena

Mano de obra 66,23
Materiales 15,36
5 % Costes Indirectos 4,08

85,67
6.4 U Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil,

Norinco o similar, para arqueta de servicios,
apoyada, paso libre de 400x400 mm y clase C-250
según norma UNE-EN 124, colocado con mortero

Mano de obra 12,88
Materiales 48,49
5 % Costes Indirectos 3,07

64,44
6.5 U Pica de toma de tierra de acero, con

recubrimiento de cobre 300 µm de espesor, de
2000 mm longitud de 14,6 mm de diámetro,
clavada al terreno

Mano de obra 18,39
Materiales 18,79
5 % Costes Indirectos 1,86

39,04
6.6 m Suminstro y colocación de cinta señalizadora de

20 cm de ancho de PE blanda normalizada

Mano de obra 0,17
Materiales 0,15
5 % Costes Indirectos 0,02

0,34
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6.7 U Columna cilíndrica de 127 mm de diàmetre, tipus
CANDELA de Santa&Cole, de 6 m d'alçada, acer
galvanitzat, acabat pintat, inclosos ancoratges,
placa d'assentament, excavació, retirada i transport
de terres sobrants, fonament format per dau de
formigó HM-20 de dimensions 0,9x0,9x0,7m, tub
de PCV de 70mm, totalment col·locada i funcional

Mano de obra 53,25
Maquinaria 36,94
Materiales 525,15
5 % Costes Indirectos 30,77

646,11
6.8 U Lluminària tipus CANDELA LED de Santa&Cole

(48L 3000K IRC80 350mA), realitzada en injecció
d'alumini i acabat pintat, amb sistema òptic de
tecnologia LED, de distribució viària IESNA TII,
amb font d'alimentació electrònica regulable
(automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de
flux en capçalera)Classe I, IP66, IK08, totalment
instal·lada i funcional

Mano de obra 14,73
Materiales 904,27
5 % Costes Indirectos 45,95

964,95
6.9 m Suministro y colocación de cable eléctrico

multiconductor de 4x6mm2 de sección, Afumex
Expo (AS) ´´PRYSMIAN´´, para servicios móviles,
tipo H07ZZ-F (AS), tensión nominal 450/750 V, de
alta seguridad en caso de incendio (AS), con
conductores de cobre recocido, flexible (clase 5),
aislamiento de elastómero reticulado, cubierta de
poliolefina reticulada, de tipo Afumex, de color gris
con banda verde, totalmente instalado

Mano de obra 4,38
Materiales 3,74
5 % Costes Indirectos 0,41

8,53
6.10 m Suministro y colocación de cable eléctrico

multiconductor de 4x16mm2 de sección, Afumex
Expo (AS) ´´PRYSMIAN´´, para servicios móviles,
tipo H07ZZ-F (AS), tensión nominal 450/750 V, de
alta seguridad en caso de incendio (AS), con
conductores de cobre recocido, flexible (clase 5),
aislamiento de elastómero reticulado, cubierta de
poliolefina reticulada, de tipo Afumex, de color gris
con banda verde, totalmente instalado

Mano de obra 2,86
Materiales 7,91
5 % Costes Indirectos 0,54

11,31
6.11 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de

sección 1x35 mm2, montado en malla de toma de
tierra

Mano de obra 7,37
Materiales 1,41
Resto de Obra 0,11
5 % Costes Indirectos 0,44

9,33
6.12 U Projecte elèctric i butlletí per a legalització de la

instal·lació elèctrica d'enllumenat públic, inclosa
tramitació a la Conselleria d'Industria

Sin descomposición 761,91
5 % Costes Indirectos 38,10
Por redondeo -0,01

800,00

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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7 PAVIMENTACIÓ I FORMIGONS
7.1 m3 Base de tot-ú artificial estès i compactat al 98%

del Proctor Modificat, en anivellació de fons de
caixa de vorera

Mano de obra 2,47
Maquinaria 5,10
Materiales 13,55
5 % Costes Indirectos 1,06

22,18
7.2 m3 Solera de formigó HM-20/B/20/IIa amb fibres

PE per a formació de base de pavimentació, vibrat i
curat

Mano de obra 38,65
Maquinaria 6,34
Materiales 75,67
5 % Costes Indirectos 6,03

126,69
7.3 m Tall amb serra de disc de paviment de mescla

bituminosa o formigó fins a 20 cm de profunditat

Mano de obra 0,72
Maquinaria 0,39
5 % Costes Indirectos 0,06

1,17
7.4 m2 Suministro y colocación de pavimento de

adoquín de hormigón prefabricado color a definir
por la Dirección Facultativa, baldosa multiformato
de 10/14/17,5/21x14x8 cm de espesor, incluso
rejuntado y parte proporcional de encuentros,
piezas especiales y dotación de textura en zonas
de paso de peatones (según normativa de
accesibilidad), totalmente acabado

Mano de obra 12,23
Maquinaria 2,27
Materiales 30,26
5 % Costes Indirectos 2,24

47,00
7.5 m Suministro y colocación de pavimento como

encintado, de a definir por la Dirección Facultativa,
20x40x8cm,  todos los trabajos incluidos incluso
rejuntado y pp de encuentros, piezas especiales,
totalmente acabado

Mano de obra 5,52
Maquinaria 1,06
Materiales 5,53
5 % Costes Indirectos 0,61

12,72
7.6 m3 Formació de llit d'arena per a la col·locació de

llambordes amb arena grossa (2-4 mm) i farciment
de juntes entre llambordes amb arena fina (0,5-2
mm)

Mano de obra 2,59
Maquinaria 2,33
Materiales 15,56
5 % Costes Indirectos 1,02

21,50

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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7.7 m BORDILLO RECTO CON PIEZAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PARA
BORDILLO, DE 17X28 CM, COLOCADO SOBRE
BASE DE HORMIGÓN HM-20/P/40/I DE 25 A 30
CM DE ALTURA, Y REJUNTADO CON
MORTERO MIXTO 1:2:10

Mano de obra 13,32
Materiales 13,93
5 % Costes Indirectos 1,36

28,61
7.8 m2 Rec d'adherència amb emulsió bituminosa

aniònica EAR-1, amb una dotació de 1 KG/m2

Mano de obra 0,03
Maquinaria 0,03
Materiales 0,41
5 % Costes Indirectos 0,02

0,49
7.9 T BASE DE MEZCLA BITUMINOSA EN

CALIENTE, DE COMPOSICIÓN GRUESA G-20,
CON ÁRIDO CALCÁREO Y BETÚN ASFÁLTICO
DE PENETRACIÓN, EXTENDIDA Y
COMPACTADA AL 97 % DEL ENSAYO
MARSHALL

Mano de obra 3,48
Maquinaria 2,74
Materiales 67,69
5 % Costes Indirectos 3,70

77,61
7.10 m2 Rec d'imprimació amb emulsió bituminosa

aniònica EAL-1, amb dotació de 1.2 KG/m2

Mano de obra 0,03
Maquinaria 0,02
Materiales 0,41
5 % Costes Indirectos 0,02

0,48
7.11 T PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA EN

CALIENTE DE COMPOSICIÓN SEMIDENSA S-12
CON ÁRIDO CALCÁREO Y BETÚN ASFÁLTICO
DE PENETRACIÓN, EXTENDIDA Y
COMPACTADA AL 97 % DEL ENSAYO
MARSHALL

Mano de obra 3,48
Maquinaria 2,74
Materiales 77,38
5 % Costes Indirectos 4,18

87,78

8 SERVEIS GENERALS I ACABATS
8.1 U Subministrament i col·locació de paperera tipus

ArcoIris C-2012 de Fabregas, o similar, inclosos i
ancoratges i completa instal·lació.

Mano de obra 14,75
Materiales 188,62
Resto de Obra 6,30
5 % Costes Indirectos 10,48

220,15

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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8.2 U Pilona tipus Hospitalet H214 de FDB o Dalia Flex
H314F (segons criteri de la Direcció Facultativa),
de 1m d'altura i 95 mm de diàmetre, o similar,
inclosa dau de formigó de fonament, totalmente
col·locada amb empotrament fix, inclosos elements
de ancoratge.

Mano de obra 14,71
Maquinaria 0,58
Materiales 53,19
Resto de Obra 2,12
5 % Costes Indirectos 3,53

74,13
8.3 m2 Pintat de marques vials en forma de bandes

superficials amb pintura reflexant i microesferes de
vidre

Mano de obra 1,48
Maquinaria 0,72
Materiales 3,63
5 % Costes Indirectos 0,29

6,12
8.4 U Placa d'acer galvanitzat per a senyals de trànsit

d'indicacions de "zona prioritat vianants" o
"velocitat màxima 20", amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació i suport,
totalment col·locada.

Mano de obra 13,33
Materiales 106,39
Resto de Obra 3,71
5 % Costes Indirectos 6,17

129,60
8.5 U Reposició a cota d'acabat de marc i tapa de

registre de serveis de forma quadrada o rodona, i
grandària inferior a 1 m de costat o diàmetre

Mano de obra 26,66
Resto de Obra 0,83
5 % Costes Indirectos 1,37

28,86
8.6 PA A justificar per a la reposició de serveis

existents

Mano de obra 2.380,95
5 % Costes Indirectos 119,05

2.500,00
8.7 PA A justificar per a l'execució de treballs

imprevistos

Mano de obra 2.285,71
5 % Costes Indirectos 114,29

2.400,00

9 SEGURETAT
9.1 U Pressupost corresponent a seguretat i salut

laboral de l'obra segons Estudi de SSL

Sin descomposición 3.487,57
5 % Costes Indirectos 174,38

3.661,95

Manacor, novembre 2017
L'autor

Rafel Rosselló Estelrich, ECCP

Cuadro de precios nº 2
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1.1 U Execució de cates per a localitzció de serveis existents,
pluvials, fecals, aigua potable i qualsevol servei públic o
privat a la via pública. Acondicionament del terreny per
evitar el seu desmoronament. Inclou la reposició del
terreny amb material de granulometria adequada
degudament compactat, al 95% del Proctor Modificat i
transport de material no recuperable a abocador
autoritzat. 20,000 33,09 661,80

1.2 U Desmuntatge i retirada de paperera a magatzem del
promotor. 15,000 30,80 462,00

1.3 U Desmontaje para recolocación posterior de luminaria
exterior, soporte, accesorios y elementos de sujeción,
de hasta 5 m de altura como máximo, derribo de
cimiento de hormigón con medios mecánicos, acopio, y
carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor incluso transporte a almacén, totalmente
acabado. 16,000 60,44 967,04

Total presupuesto parcial nº 1 TREBALLS PRÈVIS: 2.090,84

Presupuesto parcial nº 1 TREBALLS PRÈVIS
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 m2 Demolició fins a 50 cm de gruix amb maquinària i medis
manuals de voravies i vorades existents, inclou la
solera i la fonamentació de la vorada, amb recuperació
de la mateixa, paletitzada i transportada a dipòsit
municipal, inclòs sanejament de la base, refinament de
l'esplanada i amuntagament de materials a peu d'obra
per a seu reaprofitament o càrrega a camió. 872,400 6,95 6.063,18

2.2 m2 Escarificació o fressat del paviment existent i/o
excavació de terreny per a realitzar caixa de vial,
inclosa la compactació i l'anivellació, fins a una fondària
de 15 cm, amb medis mecànics i equip de fressat d'una
amplitut de treball de 0.6 A 1.19 m, en pendent inferior
al 25%, inclòs amuntagament de materials a peu d'obra
per a seu reaprofitament o càrrega a camió, i part
proporcional de talls nets de disc. 324,000 4,99 1.616,76

2.3 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA HASTA 3 M DE
PROFUNDIDAD Y HASTA 2 M DE ANCHO, EN
TERRENO COMPACTO, CON MEDIOS MECÁNICOS
Y CARGA MECÁNICA DEL MATERIAL EXCAVADO O
ACOPIO 257,560 7,69 1.980,64

2.4 m3 Relleno de gravilla fina en asiento y recubrimiento de
tuberia, incluso vertido y rasanteo 181,480 12,82 2.326,57

2.5 m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA HASTA 3 m
DE PROFUNDIDAD, CON MATERIAL
SELECCIONADO DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, EN
TONGADAS DE ESPESOR HASTA 25 CM,
UTILIZANDO PISÓN VIBRANTE, CON
COMPACTACIÓN DEL 95 % PM 168,100 10,82 1.818,84

2.6 m3 TRANSPORTE DE TIERRAS,CON UN RECORRIDO
MÁXIMO DE 30 KM Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA
CARGA, CON CAMIÓN PARA TRANSPORTE DE 12
T, INCLUSO DESCARGA Y EXTENDIDO EN LUGAR
DE REUTILIZACIÓN,CANTERA O VERTEDERO
AUTORIZADO 115,750 3,99 461,84

2.7 m3 TRANSPORTE DE ESCOMBROS AL VERTEDERO
AUTORIZADO, CON UN RECORRIDO DE HASTA 30
KM, CON CAMIÓN DE 12 T, INCLOSA DESCÀRREGA 421,190 4,43 1.865,87

2.8 T Trituración de residuos de construcción y demolición,
incluyendo carga y transporte posterior a lugar de
empleo en el ámbito de la misma obra. 659,530 10,30 6.793,16

Total presupuesto parcial nº 2 DEMOLICIONS I EXCAVACIONS: 22.926,86

Presupuesto parcial nº 2 DEMOLICIONS I EXCAVACIONS
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 U Hidrant de columna seca tipus columna hidrant a
l'exterior (CHE) ajustat a norma UNE-EN 14384 i
certificat AENOR, amb presa recta a xarxa de 4" DN
100 mm, carret de 300 mm, amb dues boques de
sortida de 2.5" DN 70 mm, amb racors i taps, totalment
instal·lat i funcionant inclosa valvuleria, material i
arqueta de connexió a xarxa i petita excavació,
execució de fonament, ancoratge i ajustament de
paviment. 3,000 969,07 2.907,21

3.2 U AFECCIÓN DE SEVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE EN TRAMO DE CALLE (ENTRE
TRAVESÍAS) O 50 m DE LONGITUD. INCLUYE TODO
TIPO DE TRABAJO NECESARIO PARA LA
LOCALIZACIÓN PREVIA DE SERVICIOS, LA
REPOSICIÓN DE SERVICIOS QUE INTERFIERAN EN
EL TRAZADO DEL RESTO DE INFRAESTRUCTURAS
A INSTALAR, LA DISPOSICIÓN DE SISTEMAS
PROVISIONALES DE SUMINISTRO A USUARIOS Y
LA REPARACIÓN DE ROTURAS. 5,000 554,82 2.774,10

Total presupuesto parcial nº 3 AIGUA POTABLE: 5.681,31

Presupuesto parcial nº 3 AIGUA POTABLE
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 m Tubo de PVC SN8 de 315 mm de diámetro nominal
exterior, de pared maziza y 6 bar de presión nominal,
unión elástica con anilla elastomérica de estanqueidad,
según la norma UNE-EN 1452-2, colocado en el fondo
de la zanja sobre lecho de arena, incluido  parte
proporcional de medios auxiliares y entronques a pozos 92,000 41,83 3.848,36

4.2 m Tubo de PVC SN8 de 400 mm de diámetro nominal
exterior, de pared maziza y 6 bar de presión nominal,
unión elástica con anilla elastomérica de estanqueidad,
según la norma UNE-EN 1452-2 y colocado en el fondo
de la zanja sobre lecho de arena, incluido  parte
proporcional de medios auxiliares y entronques a pozos 107,000 68,32 7.310,24

4.3 U Arqueta i reixa de drenatge tipus RM20 de Fundición
Benito, o similar, classe C-250, de 20 cm d'amplada i
75 de longitud, amb formació d'arqueta i entroncament
o connexió directa a tubs de drenatge, totalmente
instal·lada. 14,000 186,42 2.609,88

4.4 U Suministro y colocación de pozo de registro
prefabricado de 100 cm de diámetro y hasta 1,80 m de
altura, incluso solera de hormigón de  15 N/mm2 , anillo
de entronque con tubos, cono superior y pates, según
planos 5,000 322,12 1.610,60

4.5 U Marco y tapa circular tipo Norinco solo 7 clase D400 EN
124, de fundición GE 500-7 diametro 70/80 cm, o
similar, con tapa equipada de soporte elástico de perfil
especial, articulada a 115º, extraible a 90º y bloqueo de
seguridad antirretroceso a 90º y bloqueo de seguridad ,
totalmente colocada. 5,000 240,92 1.204,60

4.6 m Conexión de imbornal a canalización mediante tubo de
PVC de 200 mm de diámetro nominal, tipo SANECOR
o equivalente con unión por junta elástica incluye toda
la obra civil asociada incluso parte proporcional de
trabajos de entronque a imbornal. 27,000 24,99 674,73

4.7 U Arqueta de registro de 30x30 cm, paredes de 10 cm de
espesor de hormigon en masa H-150, enlucido interior,
marco y reja de fundicion. Unidad totalmente ejecutada
y en servicio. Incluye parte proporcional de conexión a
red general. 36,000 90,68 3.264,48

4.8 m Conexión de bajante de pluviales de fachada a
canalización mediante tubo de PVC de 90 mm de
diámetro nominal, con unión por junta elástica incluye
toda la obra civil asociada incluso trabajos de
entronque a arqueta. 52,000 17,18 893,36

4.9 U Injerto pinza ø 400-300/ø90-200 con derivación a 90º,
junta elástica, incluida la preforación mediante
elemento homologado de la conducción principal,
evitando que cualquier tipo de material se introduce
dentro del tubo, totalmente instalado. 40,000 33,32 1.332,80

Total presupuesto parcial nº 4 PLUVIALS: 22.749,05

Presupuesto parcial nº 4 PLUVIALS
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 m Tubo de PVC SN8 de 400 mm de diámetro nominal
exterior, de pared maziza y 6 bar de presión nominal,
unión elástica con anilla elastomérica de estanqueidad,
según la norma UNE-EN 1452-2 y colocado en el fondo
de la zanja sobre lecho de arena, incluido  parte
proporcional de medios auxiliares y entroques a pozos. 75,000 68,32 5.124,00

5.2 m Conexión de pozo de bloqueo (PB) a canalización
mediante tubo de PVC de 250 mm de diámetro
nominal, tipo SANECOR o equivalente con unión por
junta elástica incluye toda la obra civil asociada incluso
parte proporcional de trabajos de entronque a PB. 42,000 36,56 1.535,52

5.3 U Injerto pinza ø 400/ø200 con derivación a 90º, junta
elástica, incluida la preforación mediante elemento
homologado de la conducción principal, evitando que
cualquier tipo de material se introduce dentro del tubo,
totalmente instalado. 12,000 38,58 462,96

Total presupuesto parcial nº 5 CLAVEGUERAM: 7.122,48

Presupuesto parcial nº 5 CLAVEGUERAM
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 U Desconnexió i retirada de cablejat existent inclosos
medis auxiliars, part proporcional per fanal instal·lat,
inclòs transport a magatzems del promotor 16,000 86,34 1.381,44

6.2 m Prisma formado por 2 tubos de polietileno de
designación PE 100, de 110 mm de diámetro nominal,
de 6 bar de presión nominal, serie SDR 26, UNE-EN
12201-2, conectado a presión y colocados en el fondo
de la zanja incluso separadores cada 2m y
hormigonado del mismo con hormigón HM-20 190,000 17,48 3.321,20

6.3 U Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 15 cm de
espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo
perforado, sobre lecho de arena 11,000 85,67 942,37

6.4 U Marco y tapa cuadrada de fundición dúctil, Norinco o
similar, para arqueta de servicios, apoyada, paso libre
de 400x400 mm y clase C-250 según norma UNE-EN
124, colocado con mortero 11,000 64,44 708,84

6.5 U Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de
cobre 300 µm de espesor, de 2000 mm longitud de
14,6 mm de diámetro, clavada al terreno 11,000 39,04 429,44

6.6 m Suminstro y colocación de cinta señalizadora de 20 cm
de ancho de PE blanda normalizada 190,000 0,34 64,60

6.7 U Columna cilíndrica de 127 mm de diàmetre, tipus
CANDELA de Santa&Cole, de 6 m d'alçada, acer
galvanitzat, acabat pintat, inclosos ancoratges, placa
d'assentament, excavació, retirada i transport de terres
sobrants, fonament format per dau de formigó HM-20
de dimensions 0,9x0,9x0,7m, tub de PCV de 70mm,
totalment col·locada i funcional 11,000 646,11 7.107,21

6.8 U Lluminària tipus CANDELA LED de Santa&Cole (48L
3000K IRC80 350mA), realitzada en injecció d'alumini i
acabat pintat, amb sistema òptic de tecnologia LED, de
distribució viària IESNA TII, amb font d'alimentació
electrònica regulable (automàtica programada, Dali,
1-10V, regulador de flux en capçalera)Classe I, IP66,
IK08, totalment instal·lada i funcional 11,000 964,95 10.614,45

6.9 m Suministro y colocación de cable eléctrico
multiconductor de 4x6mm2 de sección, Afumex Expo
(AS) ´´PRYSMIAN´´, para servicios móviles, tipo
H07ZZ-F (AS), tensión nominal 450/750 V, de alta
seguridad en caso de incendio (AS), con conductores
de cobre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de
elastómero reticulado, cubierta de poliolefina reticulada,
de tipo Afumex, de color gris con banda verde,
totalmente instalado 66,000 8,53 562,98

6.10 m Suministro y colocación de cable eléctrico
multiconductor de 4x16mm2 de sección, Afumex Expo
(AS) ´´PRYSMIAN´´, para servicios móviles, tipo
H07ZZ-F (AS), tensión nominal 450/750 V, de alta
seguridad en caso de incendio (AS), con conductores
de cobre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de
elastómero reticulado, cubierta de poliolefina reticulada,
de tipo Afumex, de color gris con banda verde,
totalmente instalado 212,000 11,31 2.397,72

6.11 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35
mm2, montado en malla de toma de tierra 190,000 9,33 1.772,70

6.12 U Projecte elèctric i butlletí per a legalització de la
instal·lació elèctrica d'enllumenat públic, inclosa
tramitació a la Conselleria d'Industria 1,000 800,00 800,00

Total presupuesto parcial nº 6 ENLLUMENAT PÚBLIC: 30.102,95

Presupuesto parcial nº 6 ENLLUMENAT PÚBLIC
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 m3 Base de tot-ú artificial estès i compactat al 98% del
Proctor Modificat, en anivellació de fons de caixa de
vorera 87,240 22,18 1.934,98

7.2 m3 Solera de formigó HM-20/B/20/IIa amb fibres PE per a
formació de base de pavimentació, vibrat i curat 193,480 126,69 24.511,98

7.3 m Tall amb serra de disc de paviment de mescla
bituminosa o formigó fins a 20 cm de profunditat 760,000 1,17 889,20

7.4 m2 Suministro y colocación de pavimento de adoquín de
hormigón prefabricado color a definir por la Dirección
Facultativa, baldosa multiformato de
10/14/17,5/21x14x8 cm de espesor, incluso rejuntado y
parte proporcional de encuentros, piezas especiales y
dotación de textura en zonas de paso de peatones
(según normativa de accesibilidad), totalmente acabado 872,400 47,00 41.002,80

7.5 m Suministro y colocación de pavimento como encintado,
de a definir por la Dirección Facultativa, 20x40x8cm, 
todos los trabajos incluidos incluso rejuntado y pp de
encuentros, piezas especiales, totalmente acabado 642,580 12,72 8.173,62

7.6 m3 Formació de llit d'arena per a la col·locació de
llambordes amb arena grossa (2-4 mm) i farciment de
juntes entre llambordes amb arena fina (0,5-2 mm) 80,080 21,50 1.721,72

7.7 m BORDILLO RECTO CON PIEZAS PREFABRICADAS
DE HORMIGÓN PARA BORDILLO, DE 17X28 CM,
COLOCADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN
HM-20/P/40/I DE 25 A 30 CM DE ALTURA, Y
REJUNTADO CON MORTERO MIXTO 1:2:10 60,800 28,61 1.739,49

7.8 m2 Rec d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica
EAR-1, amb una dotació de 1 KG/m2 523,870 0,49 256,70

7.9 T BASE DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, DE
COMPOSICIÓN GRUESA G-20, CON ÁRIDO
CALCÁREO Y BETÚN ASFÁLTICO DE
PENETRACIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 97
% DEL ENSAYO MARSHALL 176,020 77,61 13.660,91

7.10 m2 Rec d'imprimació amb emulsió bituminosa aniònica
EAL-1, amb dotació de 1.2 KG/m2 1.047,740 0,48 502,92

7.11 T PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE DE COMPOSICIÓN SEMIDENSA S-12
CON ÁRIDO CALCÁREO Y BETÚN ASFÁLTICO DE
PENETRACIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 97
% DEL ENSAYO MARSHALL 50,290 87,78 4.414,46

Total presupuesto parcial nº 7 PAVIMENTACIÓ I FORMIGONS: 98.808,78

Presupuesto parcial nº 7 PAVIMENTACIÓ I FORMIGONS
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 U Subministrament i col·locació de paperera tipus ArcoIris
C-2012 de Fabregas, o similar, inclosos i ancoratges i
completa instal·lació. 11,000 220,15 2.421,65

8.2 U Pilona tipus Hospitalet H214 de FDB o Dalia Flex
H314F (segons criteri de la Direcció Facultativa), de 1m
d'altura i 95 mm de diàmetre, o similar, inclosa dau de
formigó de fonament, totalmente col·locada amb
empotrament fix, inclosos elements de ancoratge. 71,000 74,13 5.263,23

8.3 m2 Pintat de marques vials en forma de bandes superficials
amb pintura reflexant i microesferes de vidre 54,000 6,12 330,48

8.4 U Placa d'acer galvanitzat per a senyals de trànsit
d'indicacions de "zona prioritat vianants" o "velocitat
màxima 20", amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació i suport, totalment
col·locada. 2,000 129,60 259,20

8.5 U Reposició a cota d'acabat de marc i tapa de registre de
serveis de forma quadrada o rodona, i grandària inferior
a 1 m de costat o diàmetre 70,000 28,86 2.020,20

8.6 PA A justificar per a la reposició de serveis existents 1,000 2.500,00 2.500,00

8.7 PA A justificar per a l'execució de treballs imprevistos 1,000 2.400,00 2.400,00

Total presupuesto parcial nº 8 SERVEIS GENERALS I ACABATS: 15.194,76

Presupuesto parcial nº 8 SERVEIS GENERALS I ACABATS
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 U Pressupost corresponent a seguretat i salut laboral de
l'obra segons Estudi de SSL 1,000 3.661,95 3.661,95

Total presupuesto parcial nº 9 SEGURETAT: 3.661,95

Presupuesto parcial nº 9 SEGURETAT
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 TREBALLS PRÈVIS 2.090,84
2 DEMOLICIONS I EXCAVACIONS 22.926,86
3 AIGUA POTABLE 5.681,31
4 PLUVIALS 22.749,05
5 CLAVEGUERAM 7.122,48
6 ENLLUMENAT PÚBLIC 30.102,95
7 PAVIMENTACIÓ I FORMIGONS 98.808,78
8 SERVEIS GENERALS I ACABATS 15.194,76
9 SEGURETAT 3.661,95

Total .........: 208.338,98

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Manacor, novembre 2017
L'autor

Rafel Rosselló Estelrich, ECCP
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1 TREBALLS PRÈVIS ......................................................... 2.090,84
2 DEMOLICIONS I EXCAVACIONS ............................................... 22.926,86
3 AIGUA POTABLE ........................................................... 5.681,31
4 PLUVIALS ................................................................ 22.749,05
5 CLAVEGUERAM ............................................................. 7.122,48
6 ENLLUMENAT PÚBLIC ....................................................... 30.102,95
7 PAVIMENTACIÓ I FORMIGONS ................................................ 98.808,78
8 SERVEIS GENERALS I ACABATS .............................................. 15.194,76
9 SEGURETAT ............................................................... 3.661,95

Presupuesto de ejecución material 208.338,98
13% de gastos generales 27.084,07
6% de beneficio industrial 12.500,34

Suma 247.923,39
21% IVA 52.063,91

Presupuesto de ejecución por contrata 299.987,30

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS.

Manacor, novembre 2017
L'autor

Rafel Rosselló Estelrich, ECCP

Proyecto: ADEQUACIÓ DE PAVIMENT I SERVEIS AL CARRER POR DE PORTO CRISTO, TRAM GUAL-BORDILS

Capítulo Importe
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