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1 ANTECEDENTS I OBJECTE

1.1 Antecedents

En els darrers anys l'ús de la bicicleta a Mallorcaha experimentat una important crescuda tant

en la seva modalitat de mitjá de transport per a la ciutadania, com en la seva modalitat

esportiva i d'oci.

La morfologia del territori, la qualitat del paisatge, les condicions meteorológiques, una major

sensibilització per les qüestions mediambientals i la progressiva generalització de formes

alternatives de gaudir de l'oci i de practicar el turisme es troben al darrera d'aquest fenómen

protagonitzat tant pels residents com pels turistes.

Per a la bicicleta com a sistema de transport altematiu es reconeixen una série d'avantatges

que ja foren recollits en la Declaració d'Amsterdam de I'any 2000 (Conferéncia Mundial

sobre la Bicicleta Vélo Mondial 2000).

En aquesta declaració es citen entre d'altres el seu carácter económic (tant pel que fa a la

compra, el manteniment, l'emmagatzemament, l'ús o el mateix fet de no requerir permís), el

ser un transport eficient en termes energétics, un transport rápid -més que qualsevol altre

transport en els primers cinc quilómetres de recorregut- i respectuós amb el medi ambient.

Respecte d'altres sistemes de transport consumeix menys espai públic i no afecta ni ve afectat

pels embossos de tránsit. Incentiva de forma combinada l'ús del transport públic. No s'emeten

contaminants a l'atmosfera afavorint l'adaptació al canvi climátic i reducció de I'efecte

hivernacle. Contribueix a disminuir la contaminació acústica i les saturacions de tránsit de les

ciutats. En comparació amb anar a peu s'augmenta la distáncia que es pot recórrer en el

mateix temps.

A la ciutat de Palma s'ha registrat en els darrers anys una menor utilització de les vies

relacionades amb l'oci (passeig Marítim) i una major intensitat de ciclistes a les vies

relacionades amb la mobilitat general.

2

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca



tii!
GOVERN
ILLES
BALEARS\

.3.

ffillles
Sostenibles

Consell de
Mallorca

I Deparlam€nt de Territori i lnftaeslruclures

Aquest augment es deu a que la bicicleta és percebut com un sistema atractiu pels ciutadans i

les ciutadanes ja que és un mitjá de transport sostenible, net, silenciós i respectuós amb

l'entorn. Té efectes beneficiosos sobre la salut tant fisica com psicológica, derivats de la

práctica de l'exercici fisic. D'acord amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS) la práctica

addicional de quinze minuts diaris en bicicleta poden prevenir fins a 100.000 morts

prematures cada any a la Unió Europea.

Per tots aquests motius es pot afirmar que l'ús de la bicicleta repercuteix en un augment

general de la qualitat de vida.

Els aspectes positius ressenyats fomenten l'increment de l'ús de la bicicleta com a mitjá de

transport i la contínua extensió de les xarxes de carril bici, fenomen que es produeix de

manera destacada a Palma, peró també arreu de la resta de municipis de l'illa. El potencial de

creixement del seu ús és elevat, ja que un 30 % dels habitants majors de setze anys disposen

de bicicleta i saben utllitzar-la (PMUS de Palma, 2014:91).

D'altra banda el cicloturisme va assolint un major pes en el negoci turístic global, essent

considerat com un producte turístic la demanda del qual es troba en creixement continu.

Així segons l'estudi realitzat pel Parlament europeu (Weston et al., 2012) a Espanya es varen

registrar l'any 2011 fins a 890.000 pernoctacions de cicloturistes, situant-se en el desé lloc del

ránquing europeu. El valor económic estimat del cicloturisme a Espanya es recull a la següent

taula:

Nombre de viatges d'un dia: 80.000.000

Nombre de viatges amb pernotació: 890.000

1.230 millons €Ingtessos de viatges d'un dia:

Ingressos de viatges amb pemoctació: 390 millons €

Total: 1.620 millons €

Taula l. Nombre de viatges i ingressos aportats pels cicloturistes a Espanya (201l). Font: Weston etal.,2012.
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El potencial de creixement a Espanya és a més superior a la mitjana europea, donat un

comengament més tardá en l'estructuració d'ofertes i perqué l'ús diari de la bicicleta és

inferior a la mitjana. Malgrat aixó el procés ja está en marxa i un important nombre de

turoperadors treballen en el mercat espanyol amb ofertes destinades a distints tipus de

ciclistes: cicloturistes (turisme d'alforges), bicicletes híbrides, BTT o cicloturisme esportiu.

Mallorca, amb els seus 1.250 km de carreteres i vies veinals ha esdevingut també un destí de

referéncia per als cicloturistes, especialment els de caire més esportiu, amb I'interés afegit de

que les seves estades es realitzen majoritáriament fora de la temporada alta. El 77 % dels

cicloturistes s'allotgen a hotels o aparta hotels encara que s'ha de preveure un progressiu

increment de les estances efectuades en régim d'estanga turística a habitatges residencials.

S'han comptabilitzat més de 120 hotels especialitzats en aquest tipus de turisme i a I'entorn

d'aquest segment turístic s'ha creat un "ecosistema" econdmic que inclou serveis de lloguer,

reparació, allotjament, restauració i manutenció. Aquests serveis són oferts per empreses,

sovint especialitzades en aquest tipus de turisme, englobats entre d'altres baix la marca

"cycling friendly "que donen suport a aquest turisme i que situen a Mallorca com un lloc únic

per la práctica del ciclisme.

L'illa és també una de les destinacions preferents pels principals equips professionals del món

que es concentren aquí per preparar la temporada amb els seus "Training Camps". També al

llarg de l'any es celebren nombroses proves esportives de ressó internacional que en alguns

mesos concrets poden representar més de 6.000 persones inscrites.

Segons es recull a I'informe anual de Strava (Insights 2016 España) les Illes Balears es situen

en tercer lloc a nivell nacional pel que fa al nombre d'activitats registrades pels ciclistes a la

seva aplicació (576.378 activitats front als 1,4 milions de Barcelona i 783.598 activitats de

Madrid).

Els sis trams de carretera més populars a nivell estatal pels ciclistes es localitzen a Mallorca

segons la mateixa font.
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La Federació Hotelera de Mallorca (FEHM) ha estimat que aquest tipus de turisme és

actualment el principal element desestacionalitzador de I'activitat turística. Segons la

publicació El cicloturisme a Balears (CITTIB / CAEB) l'estada mitjana d'un cicloturista a les

Balears és de 9,65 dies. La despesa total per persona i dia és de 76,70 €. Els ingressos totals

l'any 2004 foren de 54,53 milions d'euros per al conjunt de les Balears mentre que per al

2009 foren estimats 62,91 milions d'euros.

A favor d'aquest tipus de turisme, s'ha assenyalat que produeix un major nivell de despesa

económica respecte del turisme tradicional, la seva major eco eficiéncia (entesos com els

ingressos bruts per tona de COz emesa), presentar un major interés per aspectes tals com cl

wellness, el patrimoni o la gastronomia derivats entre d'altres factors de la seva forma de

marxa lenta. S'han valorat també aspectes económics indirectes com I'estalvi en despesa

sanitária pública.

Segons els estudis realitzats (Trendscope de 2008-Weston, et al. 2012) per triar una ruta o

destí turístic es valoren especialment la seguretat (baixa densitat de tránsit), la senyalització

(facilitat d'ús), la varietat de rutes, la qualitat del ferm i els serveis d'allotjament / restauració.

La xarxa ciclista Eurovelo és un projecte de la federació europea de ciclistes (ECF) que vol

bastir una xarxa europea de rutes per a cicloturistes que permeti travessar el continent

europeu. Doncs bé els usuaris i les usuáries d'aquesta xarxa aprecien aspectes tals com la

seguretat i continuitat de les rutes, l'existéncia d'espais naturals i de poblacions que donin

l'oportunitat de relaxar-se lluny de la vida quotidiana, la senyalització e informació

interpretati v a clara i agradable.

Veim per tant com les rutes cicloturístiques tenen un gran pes a I'hora de triar el destí turístic i

com existeix una demanda creixent d'infraestructures adequades per ala práctica del ciclisme,

un fenomen generalitzat arreu del continent europeu.

A finals de la década dels anys 90 es basteixen a Mallorca les primeres rutes cicloturístiques

com per exemple la ruta Bunyola-Orient-Alaró i la seva extensió al coll de Sóller. Al 1998 el

Grup Parlamentari Mixt va registrar una proposició no de llei (RGE num.6021198), relativa a
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construcció d'una xarxa de vials per a bicicleta a les Illes Balears, DS núm. 29 (10 de marg

del 1999).

Posteriorment (2001) fou elaborat un Pla de Vials No Motoritzats de les llles Balears

(PVNM) que tenia la voluntat d'estimular l'ús de la bicicleta com a sistema de transport

altematiu al vehicle privat i principalment entre els residents. Els ciclistes esportius rebien una

atenció menor malgrat que els turistes arribats a Mallorca per practicar aquest esport es

xifraven en 70.000 l'any 2000 segons dades del mateix pla. Les previsions del pla no foren

posteriorment desenvolupades.

A partir de 2004Ia conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears ha anat executant

carrils bici als nuclis turístics i fent millores sobre camins i carreteres locals per adequar-les

com a rutes cicloturístiques, variant al llarg del temps en els seus criteris i senyalística.

També el Consell de Mallorca ha senyalitzat, de manera diferent al llarg del temps, les

anomenades Eco vies. Finalment han estat aprofitades les obres de manteniment de la xarxa

viária, per introduir mesures per augmentar la seguretat del ciclistes.

A aquestes actuacions s'han d'afegir les realitzades a nivell municipal que han bastit carrils

bici i xarxes cicloturístiques d'ámbit local.

Com a conseqüéncia d'aquest origen divers ens trobem en conjunt que les rutes

cicloturístiques existents a l'actualitat formen una xarxa heterogénia, poc coherent, poc

connectada entre sí i tramificada en trajectes promocionats ailladament sense una coordinació

que abasti tot l'itinerari. Els criteris han anat variant amb el temps i s'han anat realitzat de

manera més o manco aleatória.

D'aquest fet resulta una gran variabilitat de dissenys, materials, tragats o característiques

tipoldgiques. Trobem també carrils bici que no compleixen adequadament la seva funció. És

el cas de les voreres de les carreteres pintades de manera diferent peró sense comptar amb cap

element de protecció per als ciclistes.

Altres factors que contribueixen negativament en la consideració de la xarxa actual són la

manca de manteniment, la deficient senyalització i la seva manca d'uniformitat, l'aparició de

Projecte de senyalització de vies ciclistes a l'illa de Mallorca 
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conflictes amb altres mitjans de transport (vianants i cotxes), un enfocament funcional

excessivament destinat a un ús recreatiu i no com a infraestructura de transport o la manca de

promoció turística del conjunt de les rutes.

Tampoc s'ha valorat de manera adequada la millora de prestacions que proporciona la

interconnexió amb la xarxa de transport públic.

hue
BICYCLE HOLIDAYS

a -"-_-.,

- 

a

Foto L EI cicloturisme genera una important activitat econdmica a Mallorca. Font PVCM

*es-
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Foto 2. Els negocis relacionats amb el ciclisme són especialment importants a zones turístiques com la platja

d'Alcúdia. Font PVCM.

1.2 Objecte del projecte

L'objecte d'aquest projecte és la definició gráfica i escrita de tots els aspectes técnics,
constructius i de seguretat necessaris per a I'adquisició dels senyals i posterior autorització,
contractació i execució de les obres relatives a la senyalització de les vies ciclistes de I'illa de

Mallorca, conforme la normativa vigent i en desplegament d'una série d'accions previstes en

el <Pla de Vies Ciclistes per a f illa de Mallorca> .

2. INTRODUCCIO I JUSTIFICACIO DEL PROJECTE

2.1 lntroducció

En data 3 de marg de 2016, es presentá a la Comissió de Seguretat Viaria dels Ciclistes, órgan

col'legiat que vetlla per la seguretat d'aquests usuaris a les carreteres de Mallorca, unes

Directrius per a la redacció d'un Pla de Vies Ciclistes que intentés ordenar les actuacions a fer

a les carreteres i dirigir aquest tipus d'usuaris cap a vies més segures. La comissió ja s'havia

manifestat en nombroses ocasions sol'licitant aquesta planificació i en compliment del

acordat es presentá aquest avang redactat per la Direcció Insular de Territori i Paisatge. A les

directrius es definí la metodologia a seguir i s'avangá un plánol amb una possible xarxa de

vies, un plánol de les actuacions més importants a realitzar i un darrer plánol amb 16 rutes

cicloturístiques per potenciar la circulació per les vies proposades.

Amb la finalitat de disposar de la documentació de base per integrar al Pla Territorial Insular

de Mallorca un Pla de Vies Ciclistes i, en un futur, incorporar-lo com a document del Pla

Director Insular de Carreteres, es va elaborar el document <Pla de Vies Ciclistes per a I'illa de

Mallorca> com a proposta básica o directrius estratégiques, que ja será tramitat integralment

el seu dia quan s'incorpori com a document del PTIM i del PDS de Carreteres.

Aquest Pla de Vies Ciclistes per a I'illa de Mallorca (PVCM) va ser elaborat pel geógraf

Miquel Angel Escanelles Garau sota la supervisió de personal técnic del Servei d'Ordenació

8
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del Territori del Consell de Mallorca. El seu contingut essencial incorporá els aspectes

següents:

- Antecedents

- Introducció i justificació

- Objectius i criteris

- Diagnosi

- Propostes

o Categontzació de les vies en funció de la seva aptitud per a l'ús de la bicicleta

Vies preferents: vies secundáries, veinals o de servei

Vies aptes: vies amb tránsit moderat

. 
^;"",:::i 

:il::::::ffi";:.1:H""' 
de'iránsi'f

o Rutescicloturístiques

Es proposen 16 rutes cicloturístiques, de manera oberta i no exhaustiva

de tal manera que: combinin la funció de mobilitat segura i sostenible

amb I'esportiva i de lleure amb temátiques variades (Llogarets, Fars,

Ermites, Serra); siguin circulars per a facilitar la logística de I'usuari i
partint dels principals punts emissors; responguin a distints nivells de

dificultat segons distáncia i desnivell recorreguts; s'ajustin a la

tipologia de les vies per les quals discorren; generin una xarxa

homogénia passant per la majoria de poblacions de Mallorca; i que es

procuri la descongestió de vies més transitades com les de la Serra de

Tramuntana.

o Senyalització

Definició formal i disseny del contingut dels elements de senyalització,

considerant la reutilització dels suports existents

Plánols d'ubicació de senyals, amb el tipus de senyal i text, definit

segons sectors per a una possible implantació per fases

9
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Avaluació económica detallada de les actuacions de senyalització

Programació del Projecte de senyalització

- Ditusió del PVCM

- Bibliografia

- Participació i autoria

- Annexos: taules de vies afectades segons tipologia, disseny d'elements de

senyalitzac ió, carto gr afi a general i detallada.

Fets els trámits oportuns, el Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 8 de febrer de 2018

(BOIB Núm. 26 de 21 de febrer de 2018) va adoptar, entre d'altres, l'acord de "Donar

conformitat a l'anomenat <Pla de Vies Ciclistes per a l'illa de Mallorca> amb naturalesa

d'instrument de directrius estratégiques per a una mobilitat sostenible en desplegament del Pla

Territorial Insular de Mallorca, document que haurá d'integrar-se a l'assenyalat Pla Territorial

en el moment de la seva revisió."

En aquest context, la mobilitat sostenible i l'ús de la bicicleta de manera segura i eficient com

a mitjá de transport o com a práctica de lleure o esportiva, és un dels objectius integrats als

instruments d'ordenació territorial de f illa. Així, el Pla Territorial Insular de Mallorca

(PTIM), aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca el dia 13 de desembre de 2004

(BOIB núm. 188 Ext. de 31 de desembre de2004), preveu a la norma 52:

<Or{orma 52. Propostes relatives a carreteres (ED, excepte punt 3 ED

Les actuacions i propostes destinades a la millora de la xarxa de carueteres s'agrupen

en: propostes de millora de capacitat vidria i proposta de vies parc.

Aquestes actuacions, així com la resta de les contemplades al Pla Director Sectorial

de Carreteres, hauran de tenir en compte la possibilitat d'establir rutes

cicloturístiques, incorporant mesures amb la finalitat de focilitar el seu ús per

ciclistes. [...J >

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
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També, la Norma 62 relativa als continguts del Pla director sectorial de carreteres (ED),

afirma que:

<L'ordenació sectorial de carreteres haurd d'íntegrar els principis de mobilitat

sostenible i segura i caldrd que incorpori mesures d'interacció positives amb opcions

de mobilitat no motoritzada -vials no motoritzats- o de transport públic inclosa la

intermodalitat. En aquest sentít s'entén per mobilitat sostenible i segura: el conjunt

d'intervencions que ha de permetre moure's d'une manera segura, económica i

eficient sense sacrificar altres valors humans i ecológics. >

Com es pot comprovar, el PTIM, ordena que la planificació i l'execució del sistema viari

previst en el Pla Director Sectorial de Carreteres prevegi la integració paisatgística i la

integració d'altres infraestructures existents per tal de minimitzar I'impacte visual global i

harmonitzar el conjunt amb l'entorn. Així, veiem que el model territorial de mobilitat previst

al PTIM busca integrar la circulació no motoritzada al sistema insular i per aixd és necessária

una planificació específica en la matéria sense perjudici que aquesta es pugui incorporar en un

futur al mateix Pla Territorial, al Pla Director Sectorial de Carreteres o fins i tot al Pla

d'lntervencions en Ambits Turístics. En aquesta línia cal recordar que els acords per a la

govemabilitat de Mallorca redrecen la política d'infraestructures cap a I'anomenada mobilitat

sostenible.

El carácter específic de la proposta s'ha fonamentat en la redacció d'un pla amb visió

estratégica que també pugui preveure i programar actuacions que s'executin posteriorment

com a obra pública o en el marc de les inversions de millora territorial que es realitzin.

Amb la finalitat d'executar una série d'accions de desplegament del <Pla de Vies Ciclistes de

Mallorca>>, es va sol'licitar una subvenció dins el programa de desplegament del Fons per

afavorir un turisme sostenible (ITS), subvenció que es va atorgar, a proposta de la Comissió

d'lmpuls de Turisme Sostenible, mitjangant acord del Consell de Govern de la CAIB de dia

20 d'octubre de2017 (BOIB num. 129, de 21 d'octubre). Amb posterioritat es van executar

els trámits subsegüents per a l'obtenció efectiva de I'assenyalada subvenció (ITS2017-093).

Projecte de senyalització de vies ciclistes a l'illa de Mallorca
1.1.
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El dia 12 d'abnl de 2018, es formalitzava l'<Acta d'inici i planificació del Projecte de

senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorco>, davant I'Agéncia de Turisme de les Illes

Balears. El dia 26 d'abril de 2018 s'emetia el corresponent informe del centre gestor de la

despesa als efectes prevists a la Llei i Reglament de I'impost sobre estades turístiques a les

Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible.

Per tal de justificar ara l'elaboració i posterior tramitació del <Projecte de senyalització de

vies ciclistes a I'illa de Mallorca>, s'ha elaborat una memdria justificativa on s'exposen els

antecedents i es motiva la necessitat de completar els treballs de redacció de I'assenyalat

projecte i procedir a la tramitació a la major brevetat possible.

Així les coses, la consellera executiva de Territori i Infraestructures en data 30 de maig de

2018 ha resolt disposar la iniciació del procediment per a l'elaboració, tramitació i aprovació

del "Projecte de senyalització de les vies ciclistes a I'illa de Mallorca", ordenant a la Direcció

Insular de Territori i Paisatge mitjangant el Servei d'Ordenació del Territori I'elaboració de la

documentació necessária.

2.2 Justificació

La senyalització de les vies és considerada en sí mateixa un instrument per a la promoció de

l'ús de la bicicleta.

Tenint en compte aquest fet un dels objectius del Pla de vies ciclistes per a l'illa de Mallorca,

és que les rutes disposin d'una senyalització clara, útil, homogénia i uniforme que superi

l'actual model heterogeni i confrrs. Es vol així facilitar el reconeixement i seguiment de les

rutes.

A continuació es presenta una mostra de la varietat de senyals i panells existents a l'actualitat:

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
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Foto 99. Exemple de panell informatiu ATB (versió antiga).Font: PVCM.

Foto 100. Exemple de panell informatiu ATB (versió moderna). Font: PVCM

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de l\'lallorca
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Foto 101. Exemple de panell informatiu de les Ecovies. Font: PVCM

Foto 102. Exemple de senyal actual Xarxa cicloturística ATB. Es pot comprovar la pérdua de legibilitat. Font:

PVCM.

PALMA.
a

Projecte de senyalització de vies ciclistes a l'illa de Mallorca
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Foto 103. Exemple de superposició de senyals de la Xarxa cicloturística ATB i d'una xarxa municipal. Font:

PVCM.

Foto 104. Exemple de senyal de la Xarxa Ecovies. Font: PVCM

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
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Foto 105. Exemple de senyal de xarxa municipal (Felanitx). Font: PVCM.

Proposta de senvalització:

Per superar la gran diversitat existent, es proposa aquest projecte de senyalització, que

consta de tres tipus d'elements:

o Panells informatius generals

o Senyals indicatius

o Senyals complementaris

Aquests elements tenen les característiques següents:

Panells informatius generals: A cada nucli de població s'instal'lará al manco un panell amb

el mapa de Mallorca i la tipologia de vies que formen la xarxa de carreteres i camins. També

s'instal'laran als inicis i finals de les rutes, com per exemple els fars o les ermites.

Aquests panells seguiran el model dels que ja formen actual la Xarxa Cicloturística de I'ATB.

A més de la tipologia de vies aquest panell incorporará informació sobre les rutes

cicloturístiques contemplades al PVCM i sobre les rutes que formen la Xarxa cicloturística i

les Ecovies. S'incorporen també diverses recomanacions i teléfons d'interés.

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
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El panell per tant informará dels millors itineraris per connectar cada nucli amb els pobles o

elements singulars (ermites, llogarets, fars, etc) que l'envolten així com també indicará quines

són les vies no recomanades.

Els panells informatius es posaran en terrenys de domini públic i de manera preferent en

zones de descans emprades pels ciclistes situades a les poblacions o a la seva proximitat i a

llocs propers als carrers i carreteres per on passen les rutes. Es triaran llocs espaiosos on els

ciclistes (inclds un petit grup) puguin aturar-se a consultar els panells sense obstaculitzar

altres usuaris de la via com els vianants. Es situaran a llocs amb bona visibilitat on no puguin

ser tapats. S'evitaran per exemple els aparcaments en els quals els vehicles puguin ocultar-los.

Llocs com les estacions ferroviáries o les places dels pobles són alguns dels llocs escollits per

a la instal'lació de panells informatius. Alguns d'aquests espais ja estan habilitats per a la

visita de ciclistes i compten amb aparcaments per bicicletes. És el cas per exemple de l'espai

lliure públic que trobem a l'entrada d'Artá a la intersecció dels caffers de Ciutat i del Tren.

Les característiques técniques del panell o plafó informatiu són les següents:

És de fusta tractadai envernissada amb doble suport, decorat a tot color amb impressió digital

de dimensions interiors de 1410x1000 mm (el plafó de fusta té 1500 x 1200 mm) amb

protecció antigrafit i UVA, amb subjecció mitjangant reblons amb protecció antioxidant o

sistema similar, inclosos pals amb dau de formigó HM-20 de fonamentació, de dimensions

50x50x60 cm. Les dimensions del suport de fusta són de 167x195 cm i presenta una

teuladeta de cobriment de174x60 cm. El suport está format per dues columnes de fusta,

composta cada una per dos pals de secció rectangular de 9x9 cm. El panell és de vinil sobre

planxa d'alumini.

Actualment existeix un conjunt de panells pertanyents a la Xarxa cicloturística, peró aquests

només reprodueixen les vies senyalitzades, i a més actualment molts d'ells es troben en mal

estat. Per tant es proposa per aquests panells reaprofitar I'estructura de fusta existent i

col'locar-hi un nou mapa.

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
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Foto 106. Exemple de localització proposada per un panell informatiu (Art¿). Font: PVCM.

En total es preveu la instal'lació de 2I2 panells informatius. 97 d'aquests panells existeixen i

formen part de la Xarxa Cicloturística de I'ATB. Els 115 panells restants són de nova

instal'lació.

Els panells informatius es localitzen al Mapa no 3: Localització de panells informatius que

s'adjunta al document no2 Plánols, del present projecte.

Senvals indicatius (també denominats fletxes):

La intenció del Pla es definir les vies més segures per comunicar els distints pobles i punts

d'interés de Mallorca. Per tant s'entén que les fletxes han d'indicar els recorreguts més segurs

per anar de poble en poble, evitant les vies més perilloses.

Així a partir del mapa de vies preferents, aptes i no recomanades s'ha analitzat cada poble i

com aquest, es pot comunicar amb els dels seu voltant.

Si la connexió es fa per vies aptes, que generalment coincideixen amb les carreteres normals,

aquestes carreteres ja estan prou senyalitzades i no s'han posat indicacions llevat de que per

allá passi una ruta proposada.

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
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Si la connexió va per un recorregut alternatiu, que no és la carretera oficial, es posen senyals

indicatives, amb independéncia de que per allá passi o no cap ruta.

Per tant els senyals es posen per indicar les connexions amb els pobles veinats, amb

independéncia de que per allá passi o no una ruta.

Els senyals inclouen la població de destinació més propera. Si els senyal coincideix amb una

ruta, al senyal s'indicará la denominació de la ruta o rutes que hi passen i el sentit d'aquestes.

També es posará un senyal a cada punt d'inici de les rutes proposades i a les principals

desviacions i destins finals.

Donat que una altra de les finalitats del PVCM és canahtzar el tránsit de ciclistes en un sentit

de ruta determinat els senyals es posaran de manera que es segueixi el sentit proposat.

Com a criteri general s'evitará la seva instal'lació indiscriminada dintre dels nuclis urbans on

ja hi ha nombrosos senyals d'orientació a les poblacions veines. En tot cas s'instal'laran els

senyals que es consideren més necessáries com per exemple els que confirmen la ruta de

sortida correcte d'un nucli urbá.

S'ha de tenir en compte també que un excés de senyals poden tenir un efecte contrari al

desitjat i generar un "renou" informatiu. A més es considera que el seguiment detallat de les

rutes es fará majoritáriament mitjangant l'ús del track corresponent amb el GPS. Per aquest

motiu es fa una previsió prudent i s'evita una senyalització exhaustiva que impliqui la posada

de senyals a tots els creuers i desviaments possibles.

Dissenv dels senvals indicatius

Un bon disseny és clau per a transmetre als ciclistes una informació clara que faciliti l'ús de

les rutes. El disseny proposat empra elements de dos models de senyals de tránsit. Per una

banda la senyal d'indicació 3-322 del Reglament General de Circulació (senyals verticals de

circulació). És un senyal de destí cap a una via ciclista o sender ciclable. Indica I'existéncia en

la direcció apuntada per la fletxa d'una via ciclista o sender ciclable.

Proiecte de senyalització de vies ciclistes a l'illa de Mallorca
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recreatiu. Aquests senyals s'empren usualment per senyalar camps de golf, camps d'hípica o

similars.
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Foto 107. Exemple de senyal 5-720. Font: PVCM.

Sobre la base d'aquests senyals es proposa fer les següents combinacions i modificacions:

- El color del fons será el color taronja (RGB 255,|J0,0) típic dels senyals 5-720.

- S'inclou a la part oposada a la fletxa el símbol de la bicicleta que ja hgura als senyals de la

xarxa cicloturística de 1'ATB.

- El logos amb la roda de la bicicleta s'orientará de manera que indiqui el sentit de la ruta.

- S'inclou el nom de la població més propera en el sentit de la ruta. Les lletres seran de color

negre i la tipografia será "Traffic Type Spain D".

Projecte de senyalització cle vies ciclistes a I'illa de Nlallorca 
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- S'inclou davall del nom de la població el codi de les diferents rutes emmarcades per un

quadre de color. Els colors indiquen la dificultat de la ruta segons la progressió habitual: verd

(RGB 20,184,38), blau (RGB 0, 156,222),vermell (RGB 255,0,0) i negre (RGB 0,0,0).

Les lletres seran de color blanc (RGB 255,255,255) i la tipografia será "Traffic Type Spain

Drt.

- La codificació de les 16 rutes senyalitzades es compon de una lletra, que respon a cada un

dels quatre punts emissors considerats (A - Badies d'Alcúdia i Pollenga; C - Costa de Calviá;

M - Badies de Cala Millor; P - Platja de Palma) i un número de l'l al 4 indicatiu del grau de

dificultat. Els senyals seran d'alumini, amb perfil perimetral en U de 4 cm d'ample i

abragadores, d'alumini, inclds lámina reflectant nivell 2.

Les dimensions dels senyals situades a carreteres i camins tindran unes dimensions de 800 x

300 mm.

Les senyals es muntaran sobre suports cilíndrics d'alumini estriat de 115 mm de diámetre.

L'altura dels suports será de 3 m.

Cal destacar que els senyals proposats són més petits que els habituals senyals indicatius

presents a les carreteres (que tenen unes dimensions de1300 x 300 mm) per tal d'evitar

possibles confusions als conductors. Com en el cas anterior es situaran a llocs de domini

públic i fbcilment visibles.

En total es preveu la instal'lació de 355 senyals indicatius. D'aquestes un total de 200 senyals

inclouen la instal'lació del corresponent element de suport. Per als 155 senyals restants

s'aprofiten elements de suport ja existents a les carreteres.

A continuació es mostra com podria ser el nou senyal indicatiu. S'adjunta un senyal indicatiu

amb orientació dreta i un senyal indicatiu amb orientació esquerra per tal de que s'aprecii que

canvia 1'orientació de la roda de la bicicleta del logos.

Projecte de senyalització de vies ciclistes a l'illa de Mallorca
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Foto muntatge l. Proposta de senyal indicativa orientada a I'esquerra. Font: PVCM.

¡ ar

Foto muntatge 2. Proposta de senyal indicativa orientada a la dreta. Font: PVCM.

Els senyals indicatius també tenen la funció d'indicar les millors rutes per tal de comunicar

els pobles veihs de manera segura. En alguns casos potser que el senyal indiqui que per anar a

un poble hi ha una ruta, el sentit de la qual és contrari a la indicada per el senyal. Aquest fet es

fará notar amb un triangle equiláter situat al costat esquera del codi de la ruta, el qual tindrá

el mateix color que la ruta. A continuació es mostra un exemple d'aquest tipus d'indicacions.

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
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Foto muntatge 3. Proposta de senyal indicativa que inclou una ruta que discorre en sentit contrari al de la senyal.

Font: PVCM.

A continuació es mostra un exemple de lloc on seria necessária un senya indicatiu de com

quedaria una vegada col'locat. Es tracta del creuer entre el camí de sa Real i el camí de Ca na

Gallura. Per aquest lloc passa la ruta C4 en el seu camí cap a Establiments.

Foto 108. Exemple de lloc on es proposa un senyal indicatiu (creuer camí de sa Real / camí de Ca na Gallura).

Fonr PVCM.

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
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Foto montatge 4. Proposta de senyal indicatiu. Font: PVCM

Es pot apreciar la millor llegibilitat respecte dels actuals senyals de la Xarxa Cicloturística de

I'ATB.

Els senyals indicatius es localitzen al Mapa no 4: Localització de senyals indicatius que

s'adjunta al document n'2 Plánols, del present projecte.

o Senvals complementaris (inici de grans pujades, colls i puigs).

S'instal'lará un conjunt de senyals que indiquin punts d'interés com ara els colls i puigs així

com els inicis de les grans pujades. La senyalitzacíó de les rutes cap els colls de muntanya es

fará només en el sentit que fa el descens pel costat del coll que té una IMD més alta. Per

exemple la ruta M-4 discorre en el sentit Bunyola > Orient > Alaró i supera successivament

els colls d'Honor i d'Orient.

S'ha de dir que molts de grans colls i puigs ja compten amb senyals d'aquest tipus. Es

completará la senyalització en aquells indrets on encara manquen, relacionats a continuació:

o Colls : coll de la Palomera, coll de la Gramola, el Grau (Estellencs), coll des Pi, coll de sa

Bastida, coll de sa Coma, coll de n'Esteve, Galilea, coll dels Tords, coll de la Creu, coll d'en

Claret, Valldemossa, Can Costa, Can Bleda, coll de Tofla, túnel de Monnáber, coll de la

Creueta, coll des Pescadors i coll des Racó.

Projecte de senyalització de vies ciclistes a l'illa de Mallorca 
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o Puigs / ermites : Santa Llúcia, Santa Magdalena, la Victdria, Betlem, Monti-sion, puig de

Bonany i la Victdria.

Aquests senyals són d'alumini i tenen unes dimensions de 1600 x 400 mm, amb perfil

perimetral en U de 4 cm d'ample i abragadores d'alumini, inclós lámina reflectant nivell 2. Es

col'loquen sobre suports d'alumini estriat de 115 mm de diámetre i 3 m d'altura.

El color del fons dels senyals complementaris será el color marró (RGB 137, 90, 68).

Els que és col'loquen als cims i colls tenen un text que es distribueix en dues línies. A la

primera s'indica el nom del coll, per exemple "Coll de Sóller". A la segona linia s'indica

I'altura mesurada sobre el nivell de la mar, en metres, tal com es mostra a la foto 109.

Per la seva banda els senyals que es col'loquen a l'inici de la pujada dels colls també tenen

un text distribuit en dues línies. A la primera s'indica el nom del coll, per exemple "Coll de

Sóller". A la segonalinia s'indica la distáncia a recórrer fins al cim referida en quilómetres i

el pendent mitjá de la pujada, referit en percentatge. La distáncia s'inscriu entre dues fletxes

orientades verticalment i el percentatge va precedit d'un triangle, tal com es mostra a la foto

1 10.

En total es preveu la instal'lació de 53 senyals complementaris.

Els senyals complementaris es localitzen al Mapa no 5: Localització de sen)¡als

complementaris que s'adjunta al documentno2 Plánols, del present projecte.

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
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Foto 109. Exemple de senyal complementari (coll de muntanya). Font: PVCM.

Foto I10. Exemple de senyal complementari (inici de coll de muntanya). Font: PVCM.

Durant el procés de senyalització s'aprofitará també per substituir aquells senyals que ja es

troben en mal estat per manca de manteniment o aquells senyals que han quedat obsolets si el

senyal existent coincideix amb la localització d'un nou senyal. A I'actualitat moltes de les

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
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indicacions són de fusta i es caracteritzen per la seva poca llegibilitat ja que amb el temps es

van enfosquint.

Característioues del nroiecte d'execució:

Denominació del projecte: PROJECTE DE SENYALITZACIO DE VIES CICLISTES A

L'ILLA DE MALLORCA.

Promotor: Consell Insular de Mallorca.

Departament de Territori i Infraestructures. Direcció insular de Territori i Paisatge.

Autora del projectez Lara Ataun Bueno. Enginyera de Camins, Canals i ports del Servei

d'Ordenació del Territori del Consell Insular de Mallorca.

El projecte es redacta sobre la base de la documentació del vigent "Pla de Vies Ciclistes per a

l'illa de Mallorca" elaborada pel geográf Miquel Angel Escanelles Garau

Constructor - Cap d'obra: Per definir

Coordinadora de seguretat i salut en fase de projectezLara Ataun Bueno. Enginyera de

Camins, canals i ports del Servei d'Ordenació del Territori del Consell Insular de Mallorca.

Coordinadora de seguretat i salut en fase d'execucióz Lara Ataun Bueno. Enginyera de

Camins, canals i ports del Servei d'Ordenació del Territori del Consell Insular de Mallorca

Pressupost d'execució material: 251. 291,00€.

Pressupost Base de licitació: 366.716,37€

Termini dtexecució: 8 mesos.

3. DESCRIPCIO I PROGRAMACIO DE LES OBRES

Descripció i programació de les obres:

Per facilitar l'execució del projecte de senyalitzacií es preveu la seva divisió en quatre fases,

amb un cost per fase que es situa a l'entorn dels 91 .679,09 euros de mitjana.

Projecte de senyalització de vies ciclistes a l'illa de Mallorca
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El termini d'execució de les obres será de vuit (8) mesos, dos (2) mesos per fase, havent la

possibilitat de superposar-se les fases per acurtar el termini d'execució.

Amb aquesta finalitat s'ha dividit I'illa de Mallorca en quatre sectors que es coffesponen amb

cadascuna de les fases. Aquests sectors es deriven de la fusió de distints sistemes territorials

prevists als treballs preliminars de l'Avang del PIAT i són els següents:

1.- Sector Nord, derivat de la unió dels sistemes territorials badies Nord i Tramuntana.

2.- Sector Ponent-Raiguer, derivat de la unió dels sistemes territorials Ponent, Area

metropolitana i Raiguer.

3.- Sector Central, derivat de la unió dels sistemes Pla, Platja de Palma i Migjorn.

4.- Sector Llevant, derivat de la unió dels sistemes Península de Llevant i Llevant Sud.

A la taula següent es recullen les quatre fases i el seu coffesponent cost.

FASE SECTOR IMPORT amb lva (€)

1 Nord 96.024,710

2 Ponent-Raiguer 105.394,29

3 Central 72.664,49

4 Llevant 92.632,86

TOTAL 366.716,37

Al document no2 Plánols, del present projecte, s'adjunta plánol num. 2, on es reflexa la

programació del projectes per sectors.

A les taules següents s'identifiquen per acada fase els panells i els senyals, el seu codi, si es

tracta d'un panell o senyal existent, la seva orientació dreta (D) o esquerra (E), la titularitat de

la via (municipal o Consell de Mallorca) així com les seves coordenades X i Y.
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Fase 1 (Nord)

En aquesta fase s'instal'laran 141 panells i senyals amb un cost estimat de 96.024,71€. Es

tracta de 47 panells informatius, 69 senyals indicatives i 25 senyals complementáries. 94 dels

panells i senyals es localitzen a vies que són titularitat del Consell i la resta són de titularitat

municipal.

8 P-COLONIA_SANT-PERE consell 524194 4398230no

27 P-BUNYOLA municipal 473858 4394248no

32 P-LLUC municipal 490159 4407906no

36 P-ALCUDIA consell 509881 4411288no

37 P-BINIBONA sr municipal 493173 4403728
38 P-CAMPANET-S st municipal 496274 4403096
39 P-CAMPANET_N municipal 496327 4403272sr

40 P.POLLENCA SI consell 50.l 858 4413924

41 P-PORT_POLLENCA-N consell 507,l65 4418066no

42 P-PORT-POLLENCA--LLENAIRA_S sr municipal 50665 1 4415776
43 P-SA-POBLA-N consell 502060 4402920no

44 P-SA-POBLA-S municipal 50.l9.l I 440.l508no

45 P_BUCER consell 4986.l 0 440081 4no

46 P_MURO municipal 504886 4398502no

47 P-CAN-PICAFORT-S consell 5l 3460 4400786no

48 P-CAN-PICAFORT-N consell 512178 4402374no

57 P_SANTA-MARCALIDA municipal 509080 4395040no

73 P-FORNALUTX consell 477977 440381 3no

74 P-PORT-SOLLER municipal 474032 4405193no

75 P-SOLLER-S consell 475293 4401217no

76 P-SOLLER-N consell 474850 4402390no

77 P-DEIA consell 469873 4399976no

78 P_VALLDEMOSSA consell 467453 4395649no

85 P-ESPORLES municipal 463783 439.l025no

86 P-BANYALBUFAR consell 458256 43931 I 6no
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87 P-ESTELLENCS no consell 455541 43894.l6

99 P-GALILEA no municipal 457593 4384499

I OI P-PUIGPUNYENT no consell 459428 4385890

167 P-PORT-ALCUDIA-N no consell 51038,l 44.l0008

I68 P-PORT-ALCUDIA-S no consell 509746 4407234

17O P-CALA_SANT_VICENC no consell 504629 4418942

171 P-FAR-FORMENTOR no consell 5l 8l 21 4423465

172 P-SA-CALOBRA no consell 482895 4411164

569 P-CAMI-VELL-CAMPANET-N st municipal 502527 4410159

570 P-PORT-POLLENCA--LLENAIRA-N sÍ municipal 50664.l 4415781

571 P-PORT-POLLENCA-HABITAT sí consell 505899 44.l6965

572 P-CTRA-CALA-SANT-VICEN st consell 5031 34 4415867

573 P-LLENAIRA-MA-2200 sr consell 50.l 995 4414744

574 P-CAMI-LLENAIRA st municipal 502863 4414768

575 P_CEMENTERI_POLLENCA st consell 50201 2 4414333

576 P-CA-NA-VOLANTINA st municipal 505374 4414869

577 P-CAMI-CAN-CANAVERET st consell 50503 1 4413791

578 P-FONT-MAL-ANY sr consell 504232 4412228

s79 P_CAN_PORQUER_N st consell 50361 7 4412815

580 P_CAN_PORQUER_S sr consell 502546 4411893

58I P-CAMI-VELL-CAMPANET-S sr municipal 496947 4404775

583 P-INCA-CAMPANET sr municipal 496584 4402394

Taula 43. Panells informatius (Fase 1).Font PVCM

199 no C3 Esporles D consell 462419 4391329

2Og sí C4 Palmanvola D consell 474841 4402369

21O sí P4 Lluc D consell 474691 4403218

211 sí P4 Sóller D consell 473198 4393992

305 sí A4 P4 Caimari consell 490550 44O7O43D

362 sí M2 Sant Lloreng consell 519271 4394862E

400 sí M4 Orient D municipal 474242 4394133

413 sí A1 Alcúdia consell 509778 4407260D

414 sí A1 Campanet D consell 509836 4411291

A1 Campanet D consell 509634 4411205415 sí

rótul X Yld existent Orientació titular
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416 no A1 Campanet municipal 509577 4411277E

417 no 41 Campanet D municipal 508307 4411092

418 no 41 Campanet D municipal 5071 I 5 44.l 1488

41 Campanet municipal 506180 4412757D419 no

42O no Al A4 Campanet / Pollenqa E consell 505022 4413793

421 no A4 Pollenqa consell 504212 44.l 3636E

AI Campanet consell 504209 4413624E422 no

423 no Al Campanet D municipal 503.l28 44117O4

44 Alcúdia municipal 503141 4411712D424 no

425 no A1 Campanet E consell 502536 441 1 880

A2 A4 Port de Pollenqa /
Alcúdia

D426 no consell 502560 4411902

41 Campanet consell 502523 441 01 60E427 no

428 no A1 Ullaró E municipal 496943 4404719

429 no A1 Ullaró D municipal 499026 4403397

consell 496640 4402765Al Caimari D43O no

431 no Al Caimari E municipal 496215 44031 45

441 no Al Búger municipal 497969 4399978E

442 no Al sa Pobla D consell 498655 4400821

443 no Al Muro D consell 50.l946 4401495

consell 501 545 4400418Al Muro E444 no

445 no Al Santa Margalida D municipal 5051 20 4398408

446 sí Al Can Picafort D municipal 509117 4395030

447 sí Al Can Picafort D consell 5l 0601 439891 4

448 no Al Port d'Alcúdia D consell 5l 3453 4400840

449 sí A2 A3 Muro / sa Pobla D consell 5l 2l 59 4402385

450 no A3 Muro D consell 51 0952 4401452

municipal 510627 4401970A3 Muro E451 no

452 no 43 Muro E consell 509734 440] I 30

453 no A3 Muro municipal 509753 440.l0.l3D

454 no A3 Muro E municipal 507919 440.l3.l I

455 sí 43 lnca D municioal 504305 4398.l20

A3 lnca D consell 50066.l 4397579456 no

rotu I X Yld existent Orientació titular
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Taula 44. Senyals indicatius (Fase 1). Font PVCM

El subratllat del codi de la ruta indica sentit contrari a l'orientació del senyal

477 sí A3 Can Picafort E consell 5l 9281 4394870

478 sí A3 Can Picafort consell 5l 0352 4409957D

479 sí A2 Port d'Alcúdia consell 509878 4411297D

480 sí A2 Port d'Alcúdia D consell 506808 4414821

481 sí A2 sa Pobla consell 507067 4401756D

482 sí A2 Port de Pollenqa D consell 502600 4402465

483 sí A2 Port de Pollenqa consell 501 I 64 4402506D

484 sí 42 Port de Pollenga D municipal 499603 4403423

A2 A4 Port de Pollenqa /
Alcúdia

municipal 496937 4404729D485 no

A2 A4 Port de Pollenqa /
Alcúdia

E486 no consell 502 543 441 01 56

A2 Port de Pollenqa municipal 5031 40 4411715E487 no

488 sí A2 Port de Pollenca D consell 504216 44.l 3636

489 no A2 Port de Pollenqa E consell 50504,l 4413795

49O no A2 Port de Pollenqa municipal 505 I 52 4414725D

491 sí A2 Port de PollenQa D consell 506305 4415623

492 sí A2 Port d'Alcúdia consell 506754 4417648D

493 no 42 Port d'Alcúdia D municipal 507089 4417350
496 sí A4 Pollenga consell 509843 4411329D

497 sí A4 Pollenqa consell 507384 4413387E

498 sí 44 Lluc consell 50.l 888 4414944D

502 no A4 Alcúdia E municipal 496250 4403132

503 sí A4 Alcúdia E municipal 496342 4403270

504 no 44 Alcúdia municipal 496948 4404732E

44 Alcúdia municipal 503224 4411664E505 no

506 no A4 Alcúdia D consell 504280 4412179

Can Picafort consell 508687 4397554D556 no

557 sí Al sa Pobla E municipal 504536 4398756

rotu I X Yld existent Orientació titular

72 C-TUNEL-MONNABER no Túnel de Monnáber consell 48.l 037 4404279

td2 codi2 existent rotu I titular X Y
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875 m

79 C-COLL-CLARET no Coll d'en Claret 498 consell 463556 4393556
m

8O C_CAN_BLEDA no Can Bleda 224 m consell 472301 4402644

8I C-CREUETA no Coll de la Creueta

207 m
consell 50941 4 4419842

82 C-VALLDEMOSSA no Valldemossa 412 m consell 467636 4395824

83 C_CAN_COSTA no Can Costa 424 m consell 466245 4397224

84 C-BASTIDA no Coll de sa Bastida

298 m
consell 459877 43936,l 3

88 C-GRAU-I no es Grau 33] m consell 452770 4388353

89 C-GRAMOLA no Coll de sa Cramola

360 m
consell 449332 4384248

I OO C-CALILEA no Calilea 410 m consell 457435 4384373

114 C-TORDS no Coll des Tords 276 consell

m

461973 4382678

196 C-COLL-GALILEA-E no Galilea 3,8 km 4,8
o//o

consell 459252 4385707

I98 C-COLL-CRAU no Coll des Crau 5,7

km 3,6 %

consell 462398 4391329

208 C_COLL_Pr no Coll des Pi 24O m consell 454493 4389271

402 C-COLL-TOFLA-E no Coll de Tofla 1,8

km 5,7 %

consell 486897 4396892

494 C-COLL-CREUETA-O no Coll de la Creueta

3,3 km 6%

consell 50853,l 441 8069

495 C_COLL-CREUETA-E NO Coll de la Creueta

3.5 km 5.9 %

consell 511402 4419904

5O7 C-VALLDEMOSSA-S no Valldemossa 4,5

km 5,7 %

consell 468974 4392536

508 C-COLL-CLARET-S no Coll d'en Claret 3,8 consell

km 4,5 %

462097 4392327

509 C-COLL-CLARET-N no Coll d'en Claret 3

km 4,4 %

consell 465370 4395065

5l 0 C-COLL-CRAMOLA-N no Coll de sa Gramola

2.5 km 4.6%
consell 450523 4385848

no Coll des Pi 
.l,7 

km

5.7 %

consell 455714 438941O5 r I C_COLL_P|_E
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Taula 45. Senyals complementaris (Fase 1). Font PVCM

Fase2(Ponent-Raizuer)

En aquesta fase s'instal'laran 161 panells i senyals amb un cost estimat de 105.394,29€. Es tracta de

70 panells informatius, 76 senyals indicatius i 15 senyals complementaris. 102 dels panells i senyals es

localitzen a vies que són titularitat del Consell i la resta són de titularitat municipal.

512 C-COLL-BASTIDA-O no Coll de sa Bastida

3,1 km 6,1 %

consell 458481 4393248

515 C-COLL_VICTORIA no la Victória .l28 m municipal 5.l4582 4413736

516 C-COLL-VICTORIA-O no la Victória I ,3 km

8,8%
municipal 513874 4413626

I5 P-SANTA-MARIA-N municipal 480637 4389281no

28 P-ALARO consell 482925 439606.|no

29 P-LLOSETA-TREN municipal 488772 4396281no

3O P-INCA_TREN municipal 491877 4396520no

33 P_CAIMARI consell 49.l618 4402065no

34 P-MOSCARI sr municipal 494567 440.l665

35 P-SELVA consell 491627 4400233no

59 P-INCA-C sr municipal 492478 4397044

6O P_INCA_E sr consell 493066 4396622

6I P-MANCOR st municipal 489242 4399982

62 P-SANTA-LLUCIA municipal 488483 4400105no

65 P_BINIAMAR sr consell 4891 40 4397826

66 P-BINISSALEM-S st consell 487147 4392926

67 P_CONSELL st municipal 484098 4390912

68 P-SANTA-MARIA-S municipal 48.l304 4388696sr

69 P-ESTACIO-CONSELL no municipal 483634 4392057

90 P-ANDRATX_N municipal 450347 4380732no

9I P-S-ARRACO sr consell 447662 4381 093

92 P-SANT_ELM consell 444547 4381 I 36no

94 P-PORT-ANDRATX SI consell 447791 4377112

95 P-ANDRATX-S consell 450297 4380305no

96 P-CAMP_DE_MAR sr municipal 450383 4376752
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98 P-ES-CAPDELLA-O st municipal 454482 4381 1 3l
I 03 P-CALVIA-E sr municipal 457264 4379641

I 04 P-PECUERA st municipal 452991 4376594

IO5 P-SANTA-PONCA st municipal 455558 4374097

I 06 P-SON-BUCADELLES sí consell 457748 4376088

107 P-SON_FERRER st municipal 457112 4371689

I 08 P_PALMANOVA consell 460296 4375340no

I 09 P-COSTA-DEN_BLANES no consell 463262 4376258

I I O P_PORTOPI consell 467233 4377940no

I I I P_CALA_MAJOR municipal 465260 4377360no

112 P-CENOVA consell 466457 4380593no

I I5 P-ESTABLIMENTS st consell 467608 4385568

I l6 P-PALMA-MA-I I l0 sí municipal 469704 4382885

117 P-PALMA-MA-IO4O consell 469104 43832'l 8no

I I 8 P-PALMA-I042 consell 468493 4382572no

I I9 P-PALMA-MA-I I municipal 47O318 4382899no

I20 P-PALMA-MA-I 3A consell 473931 4383380no

121 P-PALMA-MA-203I consell 472184 438382.|no

122 P_PALMANYOLA consell 471896 4389804no

123 P-SA-CABANETA municipal 477902 4385965no

124 P-ES-FICUERAL consell 476674 4386066no

125 P-PORTOL municipal 480422 4385374no

126 P-PALMA_MA-301 I consell 473012 4380526no

127 P-PALMA-MA-I5 consell 472491 4380,l 06no

128 P-SON-FERRIOL consell 475334 4380242no

129 P-PALMA_MA-1 9 municipal 471467 4379261no

I30 P-HOSTALOT consell 476952 4381827no

I3I P_CASA_BLANCA consell 479076 4379809no

I33 P-COLL-RABASSA municipal 474376 4377696no

562 P-ALARO municipal 482173 4394979no

568 P-MOLA-ANDRATX sí municipal 445389 4376007

582 P-CAMI-ALBORAIET sí municipal 495093 44031 I 5

584 P-CAMI-DES-POU st municipal 494280 440.l96.|
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585 P-CAIMARI-BINIBONA sí municipal 492137 4402592

586 P-MANCOR_N st municipal 489235 4400.l78

587 P-INCA-N sr municipal 493537 4397681

588 P_rNCA_O municipal 491194 439640.|st

589 P-LLOSETA-E sl municipal 488978 4396398

590 P-BINISSALEM-E sl municipal 487194 4392911

615 P-CAMI-MOLI-TERRA sí consell 469556 438525.|

6r 6 P_MA_10't6 sr consell 464502 4384887

617 P-COLL-SA-CREU st consell 462554 438.l 459

618 P-CAMI-SON-BORONAT sí consell 458541 4377519

6r 9 P_CALV|A_O consell 456731 4379757sr

620 P-ES-CAPDELLA-E st consell 454623 438] 040

621 P-ANDRATX-O sr consell 449578 4380999

622 P-CAMI-DE-ESTRET sí consell 448338 4379097

623 P-MALGRATS sr municipal 453565 4372360

Taula 46. Panells informatius (Fase 2). Font PVCM

176 no C2 Calvii E consell 466465 4380592
177 sí C2 C3 C4 Calviá E consell 461871 4382346

178 sí C2 s'Arracó E consell 444634 4381 I 05

179 no C2 Palma D consell 46030.l 4375334
180 no C3 Pequera E consell 460283 4375322

l8l sí C2 Génova consell 467243 4377968D

182 sí C2 Cénova D consell 467284 4377987

C1 C2 Port d'Andratx /
Andratx

D183 sí consell 447604 4381 053

184 sí Cl Port d'Andratx consell 448289 4379093D

185 sí C2 Andratx D consell 448330 4379095

I86 sí Cl C2 Peguera D consell 450635 4377401

Cl C3 C4 Peguera / Calviá / es E

Capdellá

189 no consell 4596.l 1 4374776

Cl C3 C4 Peguera / Calviá / es D

Capdellá

municipal 458838 4374578190 sí

rotu I X Yld existent Orientació titular
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l9l no Cl -C4 Calviá / es Capdellá D consell 457692 4376168

192 sí C3 Pequera D consell 457697 4376138

193 no Cl Santa Ponqa municipal 456209 4375128D

194 no C3 es Capdellá D municipal 453612 4376421

200 no C3 C4 Calviá consell 468088 4385382D

2O2 sí C3 C4 Palmanova E consell 458081 4379728
203 no C4 s'Arracó E municipal 45674] 4378090

2O4 sí Cl Calviá D municipal 456741 4378097

205 sí C4 Estellencs D consell 450585 4380998

zOG sí C1 CZ Andratx / Sant Elm consell 450570 4380971D

212 sí C4 s'Esgleieta D consell 472231 4390984

213 sí C4 Establiments consell 469261 4390079E

214 sí C4 Establiments consell 47OO27 4387235D

215 C4 Establiments E municioal 469416 4387319
216 sí C4 Establiments D municipal 468986 4385658

217 sí C3 C4 Calviá consell 46451 0 4384890E

244 no Pl P3 sa Casa Blanca E consell 47695] 4381 804

245 no P4 s'Hostalot consell 477302 438O2O7D

P4 s'Hostalot consell 479249 4379775E246 no

273 sí P3 Alqaida D consell 480670 4380006

299 Pl P3 sa Casa Blanca E consell 477309 4380.l 90

300 sí Pl P3 P4 Sant Jordi D consell 479261 4379763

30r P4 es Fiqueral D consell 476875 438.l 785

3OZ sí P4 es Figueral consell 475685 43850,l 4D

303 sí P4 Bunyola D consell 477446 4386885

304 sí M4 P4 Bunyola consell 475423 4390793D

306 no P4 Selva D consell 491637 4402078

3O7 sí A1 A4 Campanet / Moscari E consell 491642 4402077

308 sí P4 Lloseta consell 491610 4400208E

309 no P4 Lloseta E consell 490355 4398723

P4 Lloseta municipal 489360 4397114E310 no

3l I no P4 Binissalem D consell 488097 4395622

312 sí M4 Lloseta D consell 488,l15 4395676

P4 Consell municipal 486657 4393826313 no D

rotu I X Yld existent Orientació titular
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f aula 47 . Senyals indicatius (Fase 2). Font PVCM

El subratllat del codi de la ruta indica sentit contrari a l'orientació del senyal

314 no P4 Consell D municipal 486174 4392930

P4 Pdrtol municipal 480543 4389052E315 no

316 no P4 sa Casa Blanca E consell 481249 4385326

317 no P4 sa Casa Blanca consell 481344 4382396D

318 no P4 sa Casa Blanca E consell 478429 438.l 993

399 no M4 Bunyola D municipal 480476 4389021

403 sí M4 Lloseta consell 482930 4396045E

4O4 sí M4 lnca D municipal 488905 439639,|

405 no M4 Llubí Sineu consell 492950 4396699D

municipal 493754 440301IAl Caimari D432 no

433 sí Al A4 Moscari / Campanet E consell 492439 4401238

434 sí consell 492447 440142OAl Moscari D

435 no Al Búger D municipal 494571 4401672

436 no A1 Búger municipal 494786 4401123D

Al Búger municipal 494689 440053 5E437 no

438 no Al Búger D municipal 495 583 4400890

462 sí A3 Mancor D consell 493278 4397362

463 no A3 Santa Llúcia E municipal 489240 4399979

466 sí A3 lnca D consell 490203 4398847

467 ,A3 lnca E consell 489643 43981 88

468 sí A3 Llubí D consell 49.l 554 4396942

469 sí A3 Llubí consell 492209 4395620D

499 sí 44 Campanet E consell 492445 4401422

500 sí A4 Campanet municipal 492645 4402224D

A4 Campanet municipal 493768 4403006E501 no

558 no Sóller D municipal 469712 4382922

C4 Sóller consell 469257 4390037D559 no

560 sí Bunvola / Sóller E consell 472180 4383795

561 no M4 P4 Sóller E consell 474765 4392069

rotul X Yld existent Orientació titular

no Coll de Tofla 260 m consell 485337 439684016 C TOFLA

rd Codi Existent Rétol titu lar X
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Taula 48. Senyals complementaris (Fase 2). Font PVCM

Fase 3 (Central)

En aquesta fase s'instal'laran 193 panells i senyals amb un cost estimat de72.664,49€. Es tracta de 62

panells informatius, 125 senyals indicatius i 6 senyals complementaris. 109 dels panells i senyals es

localitzen a vies que són titularitat del Consell i la resta són de titularitat municipal.

93 C-PALOMERA no Coll de sa Palomera 128 m consell 446607 4381347

97 C-COLL_ESTEVE no Coll de n'Esteve 238 m consell 453264 4381279

113 C_CREU no Coll de sa Creu 381 m consell 46252L 4381454

174 C_CREU_E no Coll de sa Creu 5,1 km 5,8 % consell 465823 4380724

no Coll de sa Creu 2,5 km 5,L% consell 461886 4382343t75 C CREU O

no Coll de n'Esteve !,8km5,2%o consell 454t34 4381398L87 C COLL ESTEVE E

188 C COLL ESTEVE O no Coll de sa Coma 2,1 km5,LYo consell 45!344 '4381735

195 C COLL GALILEA O no Galilea 5 km 5,5 % consell 455627 4382658

2OL C COLL TORDS E no Coll des Tords 3,9 km 4,tYo cOnSell 464498 4384885

2O7 C_COLL_GRAMOLA_C4 no Collde sa Gramola 5,Ikm5,2% consell 450584 4381016

AOL C-COLL_TOFLA_O no Coll de Tofla 2,3 km 2,8 % consell 483533 439573I

464 C_COLL_LLUCTA_O no Santa Llúcia L,7 km 6,4 % municioal 488757 4399922

465 C-COLL-LLUCIA no Santa Llúcia 332 m municipal 488492 44OO7O4

5L4 C-COLL-SA_COMA no Coll de sa Coma 226 m consell 451990 4382280

rd Codi Existent Rétol titular X

I 3 P_SENCELLES sr municioal 490930 43883 75

17 P ERMITA BONANY municioal 5075.l 5 4382806no

23 P-PETRA municipal 509968 4385097no

24 P-VILAFRANCA municipal 5O7543 4379949no

26 P-LLORET municipal 497192 4385292no

3I P-LLUBI municipal 500576 4394396no

54 P.SANTJOAN municipal 503247 4383014no

5 5 P-ARIANY municipal 509543 4388936no

58 P_ERMITA_SANTA_MACDALENA no municipal 496306 4397658

64 P-BINIALI st municipal 487974 4387876

134 P-PLATJA-PALMA-2 sr municipal 477492 4374784

I 35 P-PLATJA-PALMA-I municipal 476054 4376131st
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I36 P-PLATJA-PALMA_3 sl municipal 477978 4374199

137 P-PLATJA-PALMA-5 st municipal 478601 4372512

I48 P-MONTI-SION no municipal 501389 4371796

I53 P-RAPITA no municipal 49596.l 4357095

r 54 P_COLON|A_SANTJORDT no municipal 499851 43521 08

I55 P-SES-SALINES no municipal 504386 4354406

173 P-PLATJA-PALMA-4 no munícipal 478444 4373441

593 P-CAMI-CAMPAS sr municipal 491674 4387285

594 P-RUBERTS sr municipal 494524 4385895

596 P_ALCAIDA_O sl municipal 490574 4378292

597 P-CAMI-SON-MENDIVIL st municipal 489190 4373707

598 P-CAMI-ACUILA st municipal 489415 4369752

6OO P-CAMI-PALMER-E st municipal 492754 4367673

60I P_CAMI_PALMER-O st municipal 49.l590 4368338

603 P-SON-VERI_S st municipal 477541 4371491

604 P-SON-VERI-N st municipal 478144 4371901

606 P-CAMI-CASETA-N st municipal 482765 4365277

607 P-CAMI-CASETA-S st municipal 483 581 4363628

6I I P-CAMI-REVELLAR st municipal 496473 43628.l1

6I3 P-CAMI-SA-SORDA-S st municipal 49751 3 4361 455

Taula 49. Panells informatius (Fase 3). Font PVCM

218 no Pl P2 Llucmaior E municipal 478605 4372448

219 sí Pl P2 Llucmaior D consell 479474 4372378

220 no Pl P2 Llucmaior D consell 480905 4371918

221 sí P1 Llucmajor municipal 487437 4369832D

222 sí P2 ses Salines D municipal 487430 43698.l8

223 sí P1 Llucmajor municipal 490027 4369092E

224 sí Pl Randa consell 49.l 305 4371667D

225 no P3 Porreres E consell 491302 4371650

226 no Pl Randa municipal 492651 4373420E

227 no P3 Llucmajor D municipal 492656 43734Os

P1 Algaida D consell 492207 437548s228 no

rotu I X Yld existent Orientacio titular
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P3 Randa consell 492196 4375425E229 no

23O no P1 Algaida E municipal 493648 4378392

231 no P3 Randa municipal 493653 4378371D

232 sí PI Pina D consell 491534 4379503

233 no P2 Algaida D consell 49.l 545 4379482

234 no Pl Ruberts consell 49431 1 4386.l 08D

municipal 497861 4385466Pl Costitx E235 no

236 sí Pl Costitx D consell 497043 4386836

237 sí Pl Sencelles consell 495122 4389036D

238 sí P1 Biniali municipal 491248 4388648D

239 no P1 Biniali E municipal 490709 4389629

Pl Biniali municipal 490625 43892 5 5D24O no

241 sí Pl ses Alqueries D consell 486324 4387270

242 sí Pl Santa Eugénia municipal 486549 4387065D

P1 P3 s'Hostalot municipal 48631 5 4385938D243 no

247 no Pl P2 P3 P4 s'Aranjassa D consell 480752 4378465

248 sí Pl P2 P3 P4 Platja de Palma D consell 480337 4376954

249 sí P2 ses Salines E consell 479348 4365221

250 sí P2 ses Salines consell 49.l 98.l 4360730E

255 sí consell 50,l I 04 4375057P2 Montuiri D

256 no P2 Montuiri D municipal 499254 4376627

municipal 499324 4376964P2 Montuiri E257 no

258 no P2 Montuiri E municipal 498497 4378394

P2 Algaida municipal 498128 4378879D259 no

260 no P2 Algaida consell 496768 4378154D

261 no P2 SantJordi municipal 490701 4378955E

262 sí P2 SantJordi D consell 480681 4379872

263 no P2 SantJordi E consell 480576 4379395

264 no P2 SantJordi municipal 481264 4378856D

265 sí Pl Platia de Palma D consell 479728 4375309

266 no P2 P3 P4 es Pil .larí D consell 479707 4375313

267 sí P2 P3 P4 Platja de Palma E consell 479174 4375467

P3 P4 s'Aranjassa consell 479181 4375475268 sí D

rotu I X Yld cxistcnt Oricntacio titular
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269 no P3 P4 es Pil.larí D municipal 477984 4374225

270 no P3 P4 SantJordi consell 480302 4376989D

P3 Algaida consell 480696 4378548D271 no

272 sí P4 sa Casa Blanca E consell 480694 4378546

274 no P3 Alqaida E municipal 481271 4378864

275 no P3 Algaida consell 480570 4379418D

276 no P3 Algaida D municipal 487442 4379830

277 no P3 Randa municipal 491626 4378619E

P3 Llucmajor consell 493466 4374370E278 no

279 sí P3 Porreres D consell 491384 4371062

280 no P3 Monti-sion consell 5O1426 4372598D

P3 Vilafranca consell 502437 4374217D281 no

282 no P3 Petra D municipal 507646 4379553

283 no P3 Petra consell 509.l 59 4380350E

288 no P3 Petra E consell 509448 4383848

289 no A3 P3 Bonany E municipal 509363 4384163

29O sí 43 Petra D municipal 509243 4384048

291 no P3 Sineu E municipal 509241 4384049

292 sí P3 Sineu D consell 508722 438471O

293 sí M4 Petra consell 508742 4384701E

294 sí P3 Lloret consell 501 1 3l 4387931E

295 no M4 P3 Ruberts D municipal 497889 438531 0

296 no M4 P3 Ruberts municipal 496699 4385573E

297 sí M4 P3 Santa Euqénia D municipal 490939 4388364

298 no M4 P3 Santa Eugénia D consell 486609 4385703

325 no Ml M3 Felanitx consell 5l 2049 4375011E

M2 M4 Sant Llorenq E consell 5l 5808 4382729359 no

360 sí M2 M4 Sant Lloreng E consell 5138.l8 4388.l90

391 no M4 Vilafranca consell 5l I 705 4380658D

M4 Vilafranca consell 5l I 687 4380769E392 no

393 sí M4 Sant Joan D consell 505949 43801 70

394 sí M4 Lloret consell 502487 438288.|D

M4 Lloret consell 498496 4382274395 sí D

rotul X Yld existent Orientacio titular
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396 sí M4 P3 Sencelles consell 494186 4386,l 0lD

397 no M4 P3 Santa Euqénia D municipal 490782 4388233

398 sí M4 Santa Maria D consell 483.l11 4387632

406 sí M4 Llubí D consell 496577 4395607

4O7 no 43 M4 Llubí E municipal 496095 4394940

408 sí A3 Llubí D consell 499756 4394040

409 sí M4 Sineu D consell 499744 4394008

410 sí consell 500298 4393786M4 Sineu D

4ll sí M4 Petra E consell 50,l I 39 4387915

A3 M4 Can Picafort / Sant

Llorenc

D412 sí consell 51 0478 4385273

439 sí A1 Búger consell 496477 4399983D

44O no 41 Búger E municipal 496717 4399212

A3 Muro E municipal 496705 4399209457 no

municipal 495227 4397771A3 lnca E458 no

459 no A3 lnca D municipal 4951 I 1 4397633

,A3 Llubí consell 492756 4392884E47O no

471 sí 43 Maria D consell 501 398 4394594

472 sí A3 Maria D consell 504578 4394246

473 sí A3 Ariany consell 506643 4390522D

474 no A3 Petra E consell 509387 4388539

consell 509082 4386872A3 Petra E475 no

476 no A3 Petra E municipal 508497 4386365

519 sí P2 Porreres D consell 50.l 696 4365096

520 no Felanitx D municipal 502347 4364786

521 sí P2 Santanyí municipal 502379 4364765D

522 sí Colónia de SantJordi D consell 50.l 921 4363924

523 sí Llucmajor municipal 50.l 135 4364638D

524 sí Alqaida E consell 490306 4371769

525 sí Campos consell 491044 4370740D

526 no Pl s'Arenal D consell 490548 4370714

527 sí P2 Campos D consell 502208 4373398

P3 Llucmaior D consell 50.l 348 4373594528 no

rotul X Yld existent Orientacio titular
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Taula 50. Senyals indicatius (Fase 3). Font PVCM

El subratllat del codi de la ruta indica sentit contrari a l'orientació del senyal

Taula 51. Senyals complementaris (Fase 3). Font PVCM

531 no Ml M3 Manacor D consell 512087 4375038

534 sí P2 Campos D consell 50,l 753 4357382

546 sí M4 Petra consell 5,l381I 4388213E

D consell 51 3837 4388178Manacor547 no

548 no A3 M4 Manacor consell 5l 0493 4385284D

A3 Ariany Maria municipal 509609 4385-l07E549 no

550 no Maria D municipal 509046 438681I

551 no 43 Ariany consell 509099 4386908D

552 no Maria D consell 507329 4388409

553 no Petra consell 507384 4388382D

554 sí M4 lnca consell 5010.l0 4389205D

555 sí A3 M4 lnca D consell 499687 439401 3

563 no Petra E consell 506486 4390243

566 sí Ml M3 Manacor D consell 511372 4374149

Pl s'Arenal municipal 489986 4369070D567 no

624 no P2 Felanitx / Santanyí D municipal 502914 4364669

rotu I X Yld existent Orientacio titu lar

Monti-sion I ,5

km 6.7 %

municipal 50.l349 4372405no284 C_MONTtSTON_N

Monti-sion 233

m

municipal 5O1427 4371799no285 C_MONTtStON

Bonany 2,2 km

7,3 %

municipal 508228 4383443no286 C_BONANY_E

no Bonany 296 m municipal 5075.l 0 438281 0287 C-BONANY

460 C-COLL-MACDALENA-O no Santa Magdalena municipal 495235 4397768
2,7 km 6,9 %

SantaMagdalena consell

285 m

no46I C-COLL-MACDALENA 496314 4397658

rd Codi Existent Rótul titu lar X

Fase 4 (Llevant)
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En aquesta fase s'instal'laran 125 panells i senyals amb un cost estimat de 92.632186€. Es tracta de 33

panells informatius, 85 senyals indicatius i 7 senyals complementaris. 74 dels panells i senyals es

localitzen a vies que són titularitat del Consell i la resta són de titularitat municipal.

I P-CALA-MILLOR-S2 no municipal 532927 4382106

2 P-MANACOR-N consell 517758 4380756no

3 P_MANACOR-E municipal 5l 8896 4379913no

4 P-MANACOR-O municipal 517527 4379230no

5 P-SANT-SALVADOR no consell 51 6053 4367347

6 P-FELANITX-S municipal 5l 2 5l I 4368698no

7 P_SA-COMA-S consell 531 859 4379974no

9 P-ERMITA-BETLEM no consell 526745 4398538

I I P_FAR-CAPDEPERA no consell 540900 4396288

12 P-CALA-MILLOR-N no municipal 532994 4383856

I 8 P-SON-SERVERA consell 53.l 858 4384948no

I9 P-ARTA_N sr consell 530.l 25 4394142

20 P-CAPDEPERA consell 536.l 83 4394657no

2I P-SANT-LLORENC municipal 524073 4384332no

22 P_PORTO_CRISTO no municipal 529147 4377562

49 P-ARTA-S municipal 529839 4393 5l 0no

5I P-CALA-MILLOR-S no municipal 532 568 4382974

52 P_SA_COMA_N consell 532408 4380860no

53 P_MANACOR-C municipal 517470 4380093no

7O P_FELANITX-N municipal 5l 3l 52 4369493no

71 P-SON-MACIA municipal 518525 4373863no

I56 P_LLOMBARDS municipal 508346 4354575no

157 P-SANTANYI municipal 5l 1 4l 9 4356444no

I58 P-CAS-CONCOS municipal 5l I 821 4363244no

159 P-ALQUERIA-BLANCA no municipal 514203 4359796

I60 P-CALONGE municipal 517455 436.l 190no

I6I P-HORTA municipal 517975 4361998no

162 P_CALA_D_OR municipal 51 9592 4358672no

I63 P_PORTOPETRO consell 5l 8l 03 4357253no
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Taula 52. Panells informatius (Fase 4). Font PVCM

164 P-PORTOCOLOM no municipal 522416 4363895

165 P-CALES-MALLORCA no municipal 523420 4368938

166 P-CALA-ANCUILA no municipal 527495 4375488

r 69 P_CALA_RAJADA no municipal 539447 4395711

251 sí P2 Cas Concos E consell 5l I I 69 4356679
252 no P2 Campos E municipal 51 1689 4363207

P2 Campos D municipal 5.l0388 4362698253 no

254 no P2 Campos E municipal 510196 4363082

Ml M3 Son Carrió / Son

Servera

municipal 53291 4 4382109E319 no

32O sí M2 M3 Son Servera D consell 531447 4382936

321 no Ml Son Carrió D consell 531425 43829.l 5

322 no M] M4 Manacor consell 526214 4381949E

323 sí M2 M4 Son Carrió E consell 526233 438.l 935

324 no Ml M3 Felanitx E municipal 5.l75.l2 4379228
326 sí M1 Cas Concos D municipal 512637 4368,l86

327 no Ml Cas Concos E municipal 512498 4367724

328 sí Ml s'Alqueria Blanca D consell 51 I 1 64 4356661

329 no M1 s'Alqueria Blanca municipal 51 1440 4356438E

M1 s'Alqueria Blanca municipal 5l 1954 4356525E330 no

331 no M1 s'Alqueria Blanca E municipal 512962 4357345

332 no M1 s'Alqueria Blanca municipal 5l 5l 82 4358412E

333 sí M I s'Horta D municipal 51439.l 4359751

334 sí Ml M3 s'Horta D consell 517403 4361624

335 sí Ml Son Maciá E consell 52.l 985 4371291

336 no Ml sa Coma municipal 5.l8897 4373842D

consell 522083 43758,l 0Ml sa Coma D337 no

338 no Ml sa Coma E consell 522461 4375421

339 no municipal 523258 4376062Ml sa Coma E

Ml sa Coma D consell 5259.l 4 4378672340 no

341 no Ml M2 M4 sa Coma D consell 529472 4380471

consell 530693 43804,l I342 no Ml M3 M4 sa Coma D

rotu I X Yld existent Orientació titular
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343 no M] M3 sa Coma consell 531 884 4379983E

344 no M2 Cala Millor consell 530689 4380448D

345 no M2 Son Servera E municipal 532984 4383866

346 sí M3 Artá D consell 53.l 867 4385001

347 sí M2 Son Servera D consell 531 8l 2 4385000
348 no M2 Capdepera municipal 530822 4386143D

349 no M3 Artá E consell 532564 4388716

350 no M2 Capdepera consell 533776 4390527D

351 sí M2 Cala Raiada E consell 537487 4395481

352 sí M2 Cala Rajada D consell 5364.l 1 4394023
M2 Cala Rajada D municipal 539.l37 4396362353 no

354 sí M2 Capdepera D consell 538054 4394951

355 sí M2 Artá D consell 536723 4394496
356 no M2 Artá consell 534794 4394075E

M2 Artá municipal 532278 4393456E357 no

358 no M2 Artá D consell 532177 4393229

361 si M3 Sant Llorenc E consell 528755 4393254
M2 M3 Colónia de Sant Pere /
Sant Llorenc

D363 si consell 529396 4393534

364 no M2 M4 Sant Llorenc E consell 517209 4383524
365 sí M2 M4 Son Carrió D consell 524207 4384683
366 no M2 M4 Son Carrió E consell 524152 4384456

367 no M2 M4 Cala Millor / sa Coma D consell 527361 4381 959

368 no M2 Cala Millor D consell 531 7l 5 43836,l 8

369 no M3 Artá consell 53.l 88.l 438501 4E

M2 M3 Artá D consell 531 529 438675137O no

371 no M3 Ermita de Betlem consell 530538 4393755D

D municipal 524464 4391411M3 Manacor375 no

376 no M3 Manacor D consell 520583 4386558

377 sí M2 M4 Sant Llorenc E consell 520587 4386561

378 no M3 Manacor E consell 517345 4383839
379 sí M3 Sant Salvador D consell 512327 4369544

380 sí M3 Sant Salvador consell 513442 4369649D

M3 Sant Salvador consell 5l 3665 4369323381 sí D

rotu I X Yld existent Orientació titular
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Taula 53. Senyals indicatius (Fase 4). Font PVCM

El subratllat del codi de la ruta indica sentit contrari a l'orientació del senyal

383 sí M3 es Carritxó D consell 512672 4368276

384 sí M3 es Carritxó consell 513544 4364536E

385 sí consell 520234 4366215Ml M3 Porto Cristo D

386 sí M3 sa Coma D consell 529173 4377592

387 no M4 Son Carrió D consell 531 851 4379978

388 sí M4 Son Carrió D consell 530659 4380445

389 M4 Vilafranca D municipal 51 7000 4380072

390 sí M4 Vilafranca E municipal 5l 5 507 4380306

529 sí Campos municipal 512626 4368.l43D

530 no Ml M3 Manacor D consell 51 2300 4369569

532 no Ml P2 Campos D consell 5l I I 46 4356692

533 no Santanyí D municipal 51 4368 4359745

M3 Sant Llorenq consell 517787 4380773D535 no

536 sí M2 M4 Manacor E consell 524332 4384643

537 sí Artá consell 524324 4384675E

538 no Arti D consell 524086 4384763

539 no M3 Artá municipal 524470 4391419D

540 sí Sant Lloreng municipal 524465 43914O2E

541 sí M2 Capdepera D consell 530570 4393740

542 sí M2 Capdepera consell 53.l 080 4393356E

543 no M2 Capdepera E consell 532192 4393251

544 no M2 Capdepera D consell 534787 4394095

545 sí Petra D consell 5l 7399 4380596

564 no Manacor E consell 529204 4377675

565 sí Porto Cristo D municipal 5.l8893 4379938

rotu I X Yld existent Orientació titular

Coll des Pescadors

374 m
noI O C_DELS_PESCADORS consell 527291 43981 07

Coll des Rac6 237
m

municipal 533269 4396179no5O C-DEL-RACO

372 C-COLL-PESCADORS-E no Coll des Pescadors consell
2.5 km 6.7 %

528424 4397881

rd Codi Existent Rótu I titular X
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Taula 54. Senyals complementaris (Fase 4). Font PVCM

4. CARTOGRAFIA

Al document N'2. Plánols, del present projecte, es recull tota la cartografia que afecta a l'obra

arcalitzar.

5. MARC NORMATIU

L'análisi de la normativa vigent amb incidéncia en la qüestió de les vies ciclistes es centrará

en les següents disposicions normatives i legislatives:

o Llei 511990, de 24 de maig, de Carreteres de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears.

o Llei 611999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de

mesures tributáries.

o Norma 8.1-tC Senyalització vertical de la Instrucció de carreteres.

o Pla Territorial de l'Illa de Mallorca (2004). Aprovat per acord del Ple del Consell Insular de

Mallorca el 13 de desembre de 2004 - BOIB núm. 188 Ext. de 3l-12-2004. Actualitzat

d'acord amb la modificació número 1 aprovada el 3 de juny de 2010 - BOIB núm. 90 de 15-

06-2010; i amb la modificació número 2 aprovada el 13 de gener de 2011 - BOIB núm. 18

Ext. de 4-02-2011.

o Decret 41/2006, de 28 d'abril, d'aprovació del Pla director sectorial del transport de la

comunitat autónoma de les Illes Balears.

373 C-COLL-PESCADORS-O no Coll des Pescadors consell

1,5 km 6,7 %

526771 4398522

5r 3 C_COLL_RACO_O no Coll des Racó 
.l,8

km 6,3 %

municipal 532.l35 4395090

517 C-VIDRIERS-N no Coll des Vidriers

l,l km 5,5 %

consell 534300 4391227

5I 8 C-VIDRIERS-S no Coll des Vidriers

0,9km6%
consell 53381 4 4390485
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o Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca, de 3 de novembre de 2009, d'aprovació

definitiva de la Revisió del Pla Director Sectorial de Carreteres per a l'illa de Mallorca.

o Llei I2120I7, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.

o Reglament de la Llei 212014,d'Ordenació i Ús del Sdl.

o Llei 3712015, de 29 de setembre, de Carreteres.

o Reial Decret 142812003, de 2I de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de

Circulació per a I'aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre Tránsit,

Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu

33911990, de 2 de marg, en matéria sancionadora.

o Reial Decret Legislatiu 612015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refos de la Llei

sobre Tránsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.

o Pla de vies ciclistes per a I'illa de Mallorca ( PVCM).

o Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

o Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de

Contractes de les Administracions Públiques.

o Llei 1211998, de 21 de desembre, del Patrimoni Históric de les Illes Balears.

o Llei2ll20I3, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental

o Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears.

6. MESURES DE SBGURETAT I SALUT

El present Projecte inclou un Estudi de Seguretat i Salut. Estableix quines són, durant

I'execució de les obres, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties

professionals, així com les derivades dels treballs de reparació, conservació i manteniment de

les instal'lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
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Aquest document serveix per establir unes directrius básiques a I'empresa constructora per dur

a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, i facilita el

seu desenvolupament, sota el control de la Direcció facultativa, d'acord amb el Reial decret

162711997 , de 24 d'octubre, pel qual s'estableix I'obligatorietat de la inclusió d'un Estudi básic

de Seguretat i Salut en el treball en els projectes d'edificació i d'obres publiques.

Segons I'article 7, delP.D 16271199J, cada contractista elaborará un Pla de seguretat i salut en

el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions

contingudes en I'estudi o estudi básic, en funció del seu propi sistema d'execució de I'obra

7. JUSTIFICACIÓ NN PREUS

Per a I'elaboració del pressupost del present projecte s'han tingut en compte la base de la

Direcció General de Carreteres ( Ordre 3712016, Estatal). Els preus que s'exposen estan

actualitzats i corresponen als preus de mercat, ja que per I'elaboració del pressupost s'han

consultat preus a empreses subministradores.

8. PRESSUPOST

El pressupost base de licitació de l'obra ascendeix a366.716,37€ (IVA inclós).

Al document no4, Pressupost, es contempla el pressupost detallat.

9. TERMINT D'EXECUCCIÓ

El termini d'execució de les obres és de vuit (8) mesos, dos (2) mesos per fase. S'han tingut

en compte un mínim de wit (8) treballadors per l'execució del projecte.

A l'annex no 1, Pla d'obra, es reflexa la duració de cada fase.

IO.TERMINI DE GARANTIA

Projecte de senyalització de vies ciclistes a l'illa de Mallorca
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El termini de garantia que s'estableix será d'un (l) any a comptar a partir de la data de

recepció de conformitat de les obres realitzades.

1I.OBRA COMPLETA

El present projecte comprén una obra completa en el sentit exigit en l'article 125 del

Reglament General de Llei de Contractes d'Administracions Públiques. Es tracta d'una obra

susceptible de ser lliurada al ús general o al servei coffesponent, sense perjudici de les

ulteriors ampliacions de qué posteriorment pugui ser objecte, i compren tots i cada un dels

elements precisos per a la utilització de I'obra.

1 2. CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA

Segons I'article 77 ( Exigéncia i efectes de la classificació) de la Llei 912017, de 8 de

Novembre, de Contractes del Sector públic:

1. La classificació dels empresaris com a contractistes d'obres o com a contractistes de serveis

dels poders adjudicadors será exigible i assortirá efectes per a I'acreditació de la seva

solvéncia per contractar en els següents casos i termes:

a. Per als contractes d'obres el valor benvolgut de les quals sigui inferior a 500.000 euros la

classificació de I'empresari en el grup o subgrup que en funció de I'objecte del contracte

coffespongui, i que será recollit en els plecs del contracte, acreditará la seva solvéncia

económica i financera i solvéncia técnica per contractar. En tals casos, I'empresari podrá

acreditar la seva solvéncia indistintament mitjangant la seva classificació com a contractista

d'obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o ben acreditant el

compliment dels requisits específics de solvéncia exigits en I'anunci de licitació o en la

invitació a participar en el procediment i detallats en els plecs del contracte. Si els plecs no

concretessin els requisits de solvéncia económica i financera o els requisits de solvéncia

técnica o professional, I'acreditació de la solvéncia s'efectuará conforme als criteris, requisits i

mitjos recollits en el segon incís de I'apartat 3 de I'article 87, que tindran carácter supletori del

que referent als mateixos hagi estat omés o no concretat en els plecs.

Proiecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
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I3.REVISIO DB PREUS

Segons I'article 103 (Procedéncia i límits) de la Llei 9/2077, de 8 de Novembre, de Contractes

del Sector públic, degut a que el termini de les obres és inferior a un ( 1) any no és d'aplicació

la revisió de preus.

I4.REFERENCIES DE REPLANTEIG

Segons I'article 236. Replanteig del projecte, de la Llei 912017, de 8 de Novembre, de

Contractes del Sector públic:

1. Aprovat el projecte i préviament a I'aprovació de l'expedient de contractació de I'obra, es

procedirá a efectuar el replanteig del mateix, el qual consistirá a comprovar la realitat

geométrica de la mateixa i la disponibilitat dels terrenys precisos per a la seva normal

execució. Així mateix s'hauran de comprovar quants supósits figurin en el projecte elaborat i

siguin básics per al contracte a celebrar.

2. En la tramitació dels expedients de contractació referents a obres d'infraestructures

hidráuliques, de transport i de carreteres, es dispensará del requisit previ de disponibilitat dels

terrenys, si bé no es podrá iniciar I'execució de les obres en tant no s'hagi formalitzat

I'ocupació en virtut de la vigent Llei d'Expropiació Forgosa, si n'és el cas.

3. En els casos de cessió de terrenys o locals per Entitats públiques, será suficient per

acreditar la disponibilitat dels terrenys, I'aportació dels acords de cessió i acceptació pels

órgans competents.

4.Una vegada realitzat el replanteig s'incorporará el projecte a I'expedient de contractació.

l5.ESTUDI GEOTECI\IC

Els terrenys on es desenvolupen els treballs que aquí es descriuen tenen unes característiques

geotécniques adequades per a I'execució i funcionament de les obres , sense que siguin de

preveure patologies derivades de la falta de capacitat portant, afloraments no desitjats o

perjudicials d'aigües freátiques o assentaments o lliscaments del terreny natural que no puguin

Projecte de senyalització de vies ciclistes a l'illa de Mallorca 
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ser superades amb els elements projectats i mitjans constructius previstos, excepte causa de

forga major.

Per tant, per les obres a dur a terme, es considera la innecessarietat de realitzar un estudi

geotécnic.

16.GESTTÓ UN RESIDUS

A l'annex n' 5 Gestió de Residus es contemplen les tones de residus que es generaran així

com el seu cost.

1 7.AFEC CIONS MEDIAMBIENTALS
Segons els requisits establerts a la Llei 1212016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les

Illes Balears, les obres que es duran a terme no requereixen avaluació d'impacte ambiental,

així mateix a I'annex no6 Afeccions mediambientals, del present projecte, es contemplen les

afeccions mediambientals que podrien esdevenir i s'aporten recomanacions a seguir en el

transcurs de les obres. Cal dir que les obres sempre es duran a terme seguint les indicacions

dels drgans competents.

IS.PATRIMONI CULTURAL

En aplicació de la Llei 1211998, de 21 de desembre, del Patrimoni Histdric de les Illes

Balears, atés que supera l'import de 300.000,- € s'ha de considerar la provisió de l'7oA sobre

el Pressupost Base de Licitació ( P.B.L) destinada a la gestió cultural.

S'estima per a la gestió cultural:

t 7Yo cultural sobre el P.B.L: 3.667116€.

I9.CLASSIFICACTÓ T XTTURALESA DE LES OBRES

Segons I'article 232, Classificació de les obres, de la Llei 972017, de 8 de Novembre, de
Contractes del Sector Públic, les obres objecte del present projecte es classificaran com a:

Projecte de senyalització de vies ciclistes a l'illa de Mallorca
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a) Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació.

Dins d'aquest grup pertanyen a obres de reforma, ja que abasten el conjunt d'obres
d'ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforg d'un bé immoble ja
existent.

Segons l'article 235, Supervisió de projectes, de la Llei 972017, de 8 de Novembre, de

Contractes del Sector Públic, com el pressupost base de licitació del contracte es inferior a

500.00 euros, Iva exclós i donat que les obres no afecten a I'estabilitat, seguretat o

estanqueitat, no será necessari sol'licitar un informe a les corresponents oficines o unitats de
supervisió de projectes.

2O.DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

DOC. N"1. MEMORIA I ANNEXES

. UBIVTÓRIR
o ANNEX N'l: PLA D'OBRA
O ANNEX N'2. ANNEX FOTOGNAT'IC
¡ ANNEX N'3: ELEMENTS A COL.LOCAR
¡ ANNEX N"4: JUSTIFICACIÓ DE PREUS
O ANNEX N"5: GESTIÓ OB RESIDUS
O ANNEX N"6: AFECCIONS MEDIAMBIENTALS I MARÍTIM.TERRESTRES

DOC. N"2: PLANOLS

DOC. N"3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES I PARTICULARS

DOC. N"4: PRESSUPOST

o PRESSUPOST I AMIDAMENTS
o QUADRE DE PREUS N.l
r QUADRE DE PREUS N"2
o PRESSUPOST PARCIAL
o RESUMDELPRESSUPOST
o PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

DOC. N"5: ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
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2l.CONCLUSIONS

Amb tot I'exposat en la present Memória aixi com a la resta dels documents del projecte, es

considera al mateix definit suficientment, per la qual cosa s'eleva a la superioritat.

Palma, Juny de 2018

L'enginyera de Camins, canals i ports Servei d'Ordenació del Territori

Sigr. Ataun

Projecte de senyalització de vies ciclistes a l'illa de Mallorca
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ANNEX N"1. PLA D'OBRA

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca





ii¡!

pRoJEcrE DE sENyALtrzActó DE vtEs ctcltsrEs A L'ttLA DE MALLoRcA
.9.

@ Consell de
Mallorcallles

Sostenibles
GOVERN
ITLES
BALEARS\
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Palma, Jun 2018

Sign.: Ataun Bueno

I Departament de Territori i lnfraestructures

'Ordenació del Territori

TEMPORALITZACIÓ
ACTIVITAT MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 5 MES 7 MES 8

Fase 1. Sector Nord. Creació i instal.lació de 47 panells informatius, 59 senyals indicatives
i 25 senyals complementáries

Fase 2. Sector Ponent-Raiger. Creació i instal.lació de 70 panells informatius, TS senyals indicatives
i 15 senyals complementáries

Fase 3. Sector Central. Creació i instal.lació de 62panells informatius, 125 senyals indicatives
i 6 senyals complementáries

Fase 4. Sector llevant. Creació i instal.lació de 33 panells informatius, 85 senyals indicatives
i 7 senyals complementáries

Seguretat i salut

Servel
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ANNEX NO2. FOTOCNATTC
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ANNEX N"2.FOTOGRAFIC

Al present annex s'aporten les fotografíes que es contemplen al "Pla de vies ciclistes per

a l'illa de Mallorca", on es reflecteixen les actuacions propostes:

o Ampliació de vorades,

o Carril segregat, passeig o via de servei.

o Millora del ferm.

o Rutescicloturístiques.

. Senyalització de les vies ciclistes de

projecte.

l'illa de Mallorca: Objecte del present

llles

L
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Foto 1. Ma-l0

Foto 2. Ma-3460

2
Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca



iit! .9.

llles
Sostenibles

GOVERN
ILLES
BALEARS\

z)(
)sz

Consell de
Mallorca

I Departament de Territor¡ i lnfraestructures

Foto 3. Crta. Coll de sa Creu

Foto 4. Ecovia Ma-l5.

3
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Foto 5. Carril bici Alcúdia-Pollenga.

Foto 6. Carril bici Andratx
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Foto 7. Passeig Calviá.

Foto 8. Passeig Calviá.

5
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Foto 9. Carril bici Calviá- Capdellá.

Foto 10. Carril bici Inca.
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Foto 11. Carril bici Manacor- Cala Mendia.

Foto 12. Carril bici Palma.
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Foto 13. Carril bici Uib

Foto 14. Carril bici Calonge- Cala d'or.
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dá Sos Sáfinag

Foto 15. Ruta ses Salines.
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Foto 16. Carril bici Sóller.

9
Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca



5fit*nib,es
iil!
GOVERN
ILLES
BALEARS\

ffi Consell de
Mallorca

I Departament de Teritori i lnfraestructures

Foto 17. Camí Infern.

Foto 18. Camí Muro
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Foto 19. Ctra.Ma-4021 entre Manacor i Son Carrió.

Foto 20. Ctra. Port-Manacor.
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Foto 21 . Crta. Sóller.

Foto 22. Vds Ma-15
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Foto 23. Ma-l entre Peguera i Andratx.

Foto 24. Tram de I'antiga carretera d'Andratx.
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Foto 25. Rodona Porto Pi

Foto 26. Ctra. Valldemossa Ma-l110 (Tram entre UIB i s'Esgleita)

Projecte de senyalització de vies ciclistes a l'illa de Mallorca
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Foto 27. Tram de l'antiga ctra. De Valldemossa.

Foto 28. Ctra. Ma-1140 (s' Esgleieta a Ma-11)
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Foto 29. Ctra.Ma-2040 amb vorades amples per ciclistes.

Foto 30. Ctra.Ma-13 amb vorades amples per ciclistes.

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
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Foto 3 1 . Carrers i espais lliures públics que separen Ma- 13 A de les urb. Situades al seu

costat Nord.

Foto 32. Ctra. Ma-15 D (tram Ma-30- Son Ferriol)
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Foto 33. Ctra. Ma-15 D (tram Palma-Ma-30)

Foto 34. Ctra.Ma-l9 A (Tram Coll d'en Rabassa-C'an Pastilla)
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Foto 35. Ctra.Ma-l9 A (Tram Coll d'en Rabassa-C'an Pastilla).

Foto 36. Ctra. Aeroport- Polígon de Son Oms (Camí Son Fangos).
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Foto 37. Ctra. Aeroport- Polígon de Son Oms (Camí Son Fangos)

Foto 38. Pas elevat sobre autopista Ma-l9.
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Foto 39. Ctra.Ma-3Ol1 (tram Ma-3017-Santa Eugénia) amb vorades estretes.

Foto 40. Ctra. Ma-3011 (tram Son Ferriol_Ma-30l7) amb vorades amples pels ciclistes.
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Foto 4l . Ctra. Ma-5013 entre Sant Jordi i sa Casa blanca.

-+,

Foto 42. Ctra. Ma-6014 entre Cala blava i Cap Blanc.
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Foto 43. Ctra. Randa-Llucmajor Ma- 5010

Foto 44. Camí vell de Porreres
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Foto 45. Ctra. Llucmajor- s'Estanyol Ma-6015.

Foto 46. Ctra. Llucmajor- Campos Ma-19
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Foto 47 . Ctra. Porreres- Campos Ma-5040

Foto 48. Ctra. Campos- Colónia de Sant Jordi Ma-6040.
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Foto 49. Ctra. Ses Salines- Coldnia de Sant Jordi Ma-6100

Foto 50. Ctra. Santanyí- es Llombards Ma-6100.
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Foto 51 . Vial que uneix varies urb. De Cala d'Or

Foto 52. Ctra. S'Alqueria Blanca- Portocolom Ma-4012.
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Foto 53. Ctra. S'Alqueria Blanca- Portocolom Ma-4012

Foto 54. Ctra. Felanitx- Portocolom Ma-4010.
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Foto 55. Camí des Presos (Manacor)

Foto 56. Ctra. Ma-4013 entre s'Illot i Son Servera.
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Foto 57. Ctra. Ma-l5 8tram molí Vell- Polígon Industrial de Capdepera)

Foto 58. Camí de Carrossa( Tram del municipi d'Artá).
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Foto 59. Ctra.Ma-|2 entre C'an Picafort i la Colónia de Sant Pere.

Foto 60. Ctra. Ma-12 entre C'an Picafort i la Colónia de Sant Pere.
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Foto 61. Camí del rafal Nou, entre Llubí i Maria.

Foto 62. Ctra. Ma-12 ala travessia urbana de la platja d'Alcúdia.
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Foto 63. Ctra. Ma-13 entre camí de Can Bregat i Alcúdia.

Foto 64. Creuer del camí de Can Bregat i la ctra. Ma-l3
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Foto 65. Ctra.Ma-2200

Foto 66. Ctra.Ma-2220 entre el golf de C'an Porquer i el camí vell de Campanet.
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Foto 67. Camí vell de Pollenga( Ruta cicloturística).

Foto 68. Camí vell d'Inca a Lloseta.
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Foto 69. Carril que travessalactra. Ma-13 a l'altura de I'estació de Marratxí

Foto 70. Anivellament cunetes al tram Consell-Binissalem de la ma-l3 A.
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Foto 71 . Ctra. Ma-2022 entre Alaró i desviament estació de tren.

Foto 72. Restes de la traga ferroviária d'Alaró a I'estació de Consell.
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Foto 73.ctra. Ma-2100 Coll d'Honor

FoIo 74. Ctra. Ma-l1 Sóller- Port de Sóller (enllag carril bici Son Angelats)
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Foto 75. Ctra. Ma-10 (tram coll d'en Claret- Ma 1100).

Foto 76. Ctra. Ma-1041 entre ctra. de Calviá i ctra. d 'Establiments.
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Foto 77. A1-Ullaró.
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Foto 78. Far Formentor

Foto 79. Santa Magdalena.
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Foto 80. Santa Llucia.

Foto 81. A'4- Sa Calobra.
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Foto 82. C1-Església S'Arracd
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Foto 83. C2-Far Porto Pi

Foto 84. C3-Pedra Sagrada.
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Foto 85. C3-Galilea.

Foto 86. C4-Deia.
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Foto 87. Ml-Calonge.

Foto 88. M2-Far Capdepera.

i;*,

_v

I
:.

¡._.

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
46



tiir

GOVERN
ILLES
BALEARS\

.3.
h(
)KZllles

Sostenibles

Consell de
Mallorca

I Departament de Tenitori i lnfraeshuctures

Foto 89. M3-Betlem.

Foto 90. M3-Sant Salvador.

Foto 91. M4-Ctra Orient.
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Foto 92. P1-Ruberts

Foto 93. Far Salines.
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Foto 94. P3-Bonany
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Foto 95. P3-Cura.

Foto 96. P4-Puig Major
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Foto 97. Panell2

Foto 98. Panell 1
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Foto 99. Panell ecovres.

Foto 100. Señal ATB
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Foto 101. Señal Capdellá ATB.

Foto 102. Señal ecovles.
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Foto 103. Felanitx.

Foto 104. Exemple situación Panell.
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Foto 105. Senyal Club Hípic.

Foto 106. Exemple Camí de la Real.
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Foto 107. Coll Orient.

Foto 108. Inici Coll Sóllcr.

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
56



ilil
GOVERN
ILLES
BALEARS\

ffillles
Sostenibles

Consell de
Mallorca

I Departam€nl d6 Teritod i lntáostruclu¡éE

ANI\EX NO3. SENYALIT ZACIO

Projecte de senyalització de vles ciclistes a l'illa de Mallorca





tfir=enibres Consell de
Mallorca

iitl
GOVERN
ILLES
BALEARS\

ñ(
)sz

I Departament de Tenitori i lnfraeshuctures

AI\NEX N"3 SENY ALIT ZACIÓ

La senyalització que s'instal'lará és la següent

o PANELLS INFORMATIUS.
o SENYALS INDICATIVES.
O SENYALSCOMPLEMENTANINS.
o TANCA D'OBRA

Tots els panells informatius i senyals es col'locaran segons s'indica a la Norma 8.1-I.C,
Senyalització vertical de la Instrucció de Carreteres.

PANELLS INFORMATIUS

Les característiques técniques del panell o plafó informatiu són les següents:

És de fusta tractada i envernissada amb doble suport, decorat a tot color amb impressió
digital de dimensions interiors de 1410x1000 mm (el plafó de fusta té 1500 x 1200 mm)
amb protecció anta grafit i UVA, amb subjecció mitjangant reblons amb protecció
antioxidant o sistema similar, inclosos pals amb dau de formigó HM-20 de fonamentació,
de dimensions 50x50x60 cm. Les dimensions del suport de fusta són de 167x195 cm i
presenta una teuladeta de cobriment de174x60 cm. El suport está format per dues

columnes de fusta, composta cada una per dos pals de secció rectangular de 9x9 cm. El
panell és de vinil sobre planxa d'alumini.

t
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Distáncies en metres (m)

ICATIUS 800 X 300 vrvr

Les característiques técniques dels sen)¡als indicatius o fletxes són les següents:

- El color del fons será el color taronja (RGB 255,I70,0) típic dels senyals 5-720.

- S'inclou alapart oposada a la fletxa el símbol de la bicicleta que ja figura als senyals de
la xarxa cicloturística de 1'ATB.

- El logos amb la roda de la bicicleta s'orientará de manera que indiqui el sentit de la ruta.

- S'inclou el nom de la població més propera en el sentit de la ruta. Les lletres seran de
color negre i la tipografia será "Traffic Type Spain D".

- S'inclou davall del nom de la població el codi de les diferents rutes emmarcades per un
quadre de color. Els colors indiquen la dificultat de la ruta segons la progressió habitual:

2

¡J¡¡¡

t, ¡ I
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verd (RGB 20,184,38), blau (RGB 0, 156,222), vumell (RGB 255, 0,0) i negre (RGB 0,

0, 0). Les lletres seran de color blanc (RGB 255,255,255) i la tipografia será "Traffic
Type Spain D".

Els senyals seran d'alumini, amb perfil perimetral en U de 4 cm d'ample i abraqadores,

d'alumini, inclós lámina reflectant nivell 2.

Les dimensions dels senyals situades a carreteres i camins tindran unes dimensions de 800
x 300 mm.

Els senyals es muntaran sobre suports cilíndrics d'alumini estriat de 115 mm de diámetre.
L'altura dels suports será de 3 m.

Cal destacar que els senyals proposats són més petits que les habituals senyals indicatius
presents a les carreteres (que tenen unes dimensions de1300 x 300 mm) per tal d'evitar
possibles confusions als conductors. Com en el cas anterior es situaran a llocs de domini
públic i fbcilment visibles.

800

25 116 135 n 90 224 170

Distáncies en mil'límetres (mm)
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SENYALS COMPLEMENTARIS

Les característiques técniques dels senyals complementaris són les següents:

Aquests senyals són d'alumini i tenen unes dimensions de 1600 x 400 mm, amb perfil
perimetral en U de 4 cm d'ample i abragadores d'alumini, inclds lámina reflectant nivell 2.

Es col'loquen sobre suports d'alumini estriat de 115 mm de diámetre i 3 m d'altura.

El color del fons dels senyals complementaris será el color marró (RGB 137, 90, 68).

Els que és col'loquen als cims i colls tenen un text que es distribueix en dues línies. A la
primera s'indica el nom del coll, per exemple "Coll de Sóller". A la segonalinia s'indica
l'altura mesurada sobre el nivell de la mar, en metres, tal com es mostra a la foto 109.

Coll de sa Creu
A 5,1 km A-¿,5,8 %

Distáncies en mil'límetres (mm)

4
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1600

Cotl de sa Creu
381 m

TANCA D'OBRA

Latanca d'obra que es col'locará es de dimensions: 3000x4000mm, fabricada amb xapa
de ferro galvanitzada o lames. Els suports seran 2 IPN-140, de 6 m de longitud,
galvanitzats. Els fonaments seran dues Macazotes de dimensions 60x60x60 cm3 de

formigó en massa HM-25, i consisténcia plástica t.m.a 20 mm.

Pauta de composició per a tanques técniques o de senyalitzacií d'obra.:

S'aplica el triangle del Govern segons la normativa que s'estableix per a tanques
publicitáries de format 3x4 metres (50% de I'algada).

S'aplicará el logotip d'ILLES SOSTENIBLES en la proporció establerta: l'algada del
logotip ILLES SOSTENIBLES ha de ser equivalent al'algada del logotip del GOIB. Si
s'ha d'acompanyar d'un altre logotip (Consell, Ajuntament o ambdós) I'espai ocupat per
cadascun d'aquests en cap cas podrá superar el 80% de la taca d'ocupació del logotip
d'ILLES SOSTENIBLES.

La web www.illessostenibles.travel es situa al cantó inferior dret. Amb una ocupació
mínima d'un terg de l'ample del format.

S'utilitzaran les tipografies establertes al manual d'identitat corporativa del Govern de les
Illes Balears.

5
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Palma, Juny de 2018

L'enginyera de Camins, canals i ports d'Ordenació del Territori

Sigr. taun

6
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w*w.iltessosteni bles.trwel

PROJECTE FTNANSAT AMg FONS
DE UIMPOST DEL TURISME SOSTENISL€

llles
Sostenibles

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca



lit!
GOVERN
ILLES
BALEARS\

.9.

ffillles
Sostenibles

Consell de
Mallorca

I Daparlament de Tenilori i lnfiaestucfures

ANNEX NO4. JUSTIFICACIO DE PREUS

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca





QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI RESUM QUANTITAT UT PREU SUBTOTAL IMPORT

cAP.01
01.1FASE
1.NORD

SENYAL COMPLEMENTARIA 1600X ¡IOO MM
Ud Senyal complementária de 1600 x 400 mm

Subministrament i col.locació de senyal complementária de

dimensions 1660x400mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm.

d'ample, abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini estriat de
11,5 mm. de diámetre i 3000 mm de longitud, inclós abraqadores,

suport cilíndric d'alumini, transport i posada a obra, unitat
totalment acabada.

tvo1

M02

SENYAL,

COMPL.

HM-20

CARGA

%0500

M0l
M02

SENYAL.

COMPL.

Ht\¡-20

CARGA

%0500

M01

M02

SENYAL,

COMPL,

HM-20

CARGA
%0500

Oficial de 1"

Peó ordinari

Senyal compl. 1 600x400mm

Formigó en masa HM-20 consisténcia plástica iT.M.A 20 mm

Camió amb caixa fixa igrúa auxiliar 16 tn

Costs Indirectes (K=5%)

0,250
1,250
1,000

h

h

u

20,36

16,60

285,00

60,14

58,08
5,00

9,62
2,90

16,17

5,09
20,75

285,00

0,160 m'
0,050 h

3,234 0/o

TOTAL PARTIDA
Ascendeix el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb

Ud Senyal complementária de 1600 x 400 mm

Subministrament i col.locació de senyal complementária de

dimensions 1660x400mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm.

d'ample, abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini estriat de
LL5 mm. de diámetre i 3000 mm de longitud, inclós abraqadores,

suport cilíndric d'alumini, transport i posada a obra, unitat
totalment acabada.

339,53

CINQUANTA-TRES CÉNTIMS

0f .2FASE 2.
PON.-R

Oficial de 1"

Peó ordinari

Senyal compl. 1 600x400mm

Formigó en masa HIV-20 consisténcia plástica i T.lV.A 20 mm

Camió amb caixa fixa igrúa auxiliar 16 tn

Costs lndirectes (K=5%)

0 ,250
,250
,000

h

h

u

20,36

16,60

285,00

5,09
20,75

285,00

60,1 4

58,08

5,00

0,160 m'
0,050 h

3,234 %

9,62
ron

16,17

TOTAL PARTIDA
Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb

Ud Senyal complementiria de 1600 x 400 mm

Subministrament i col.locació de senyal complementária de

dimensions 1660x400mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm.

d'ample, abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini estriat de
115 mm. de diámetre i 3000 mm de longitud, inclós abragadores,

suport cilíndric d'alumini, transport i posada a obra, unitat
totalment acabada.

339,53

CINQUANTA-TRES CÉNTI [/S

01.3FASE 3.

CENTRA

Oficial de 1u

Peó ordinari

Senyal compl, 1600x400mm

Formigó en masa HM-20 consisténcia plástica iT.M,A 20 mm

Camió amb caixa fixa igrúa auxiliar 16 tn

Costs lndirectes (K=5%)

0,250 h

1,250 h

1,000 u

0,160 m'
0,050 h

3,234 o/o

20,36

16,60

285,00

60,14
58,08

5,00

9,62
2,90

16,17

5,09
20,75

285,00

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb

CINQUANTA-TRES CÉNTI [/S
01.4FASE 4. Ud Senyal complementária de 1600 x 400 mm u

339,53



QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI RESUM QUANTITAT UT PREU SUBTOTAL IMPORT

LLEVAN

Subministrament i col.locació de senyal complementária de
dimensions 1660x400mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm.
d'ample, abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini estriat de
LL5 mm. de diámetre i 3000 mm de longitud, inclós abraqadores,
suport cilíndric d'alumini, transport i posada a obra, unitat
totalment acabada.

M01

M02

SENYAL.

COMPL.

HM-20

CARGA
0/00500

Oficial de 1"

Peó ordinari
Senyal compl.1600x400mm

Formigó en masa HM-20 consisténcia plástica iT.M.A 20 mm
Camió amb caixa fixa igrúa auxiliar'16 tn
Costs lndkectes (K=5%)

0,250 h

1,250 h

1,000 u

0,160 m'
0,050 h

3,234 o/o

20,36

16,60

285,00

5,09

20,75

285,00

9,62

2,90
16,17

60,14
58,08

5,00

339,53

Ascendeix el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb
CINQUANTA-TRES CÉNTIMS

2



QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI RESUM QUANTITAT UT PREU SUBTOTAL IMPORT

cAP,02
FAS.I NORD

PANELL IIIFORMATIU FUSTA 141{lxlf60mm
Ud Panell informatiu de fusta 1410x1160 mm, amb teulada i columnes de fusta

Subministrament i col.locació de Panell informatiu de fusta de

1410x1160 mm, amb teulada i columnes de fusta, dimensions
indicades a I'annex de senyalització, transport i posada a obra,

unitat totalment acabada.

Oficial de 1'
Peó ordinari
Formigó en masa HM-20 consisténcia plástica iT.M.A 20 mm

Panell informatiu de fusta 1410x1160mm, amb teulada icolumnes de

fusta
Camió amb caixa fixa igrúa auxiliar 16 tn

Costs lndirectes (K=5%)

Oficial de 1u

Peó ordinari
Formigó en masa HlVl-20 consisténcia plástica iT,M.A 20 mm

Panell informatiu de fusta 14'10x1160mm, amb teulada i columnes de

fusta
Camió amb caixa fixa igrúa auxiliar 16 tn

Costs lndirectes (K=5%)

Oficial de 1"

Peó ordinari
Formigó en masa HM-20 consisténcia plástica if.M,A 20 mm

Panell informatiu de fusta 1410x1160mm, amb teulada i columnes de

fusta
Camió amb caixa fixa igrúa auxiliar 16 tn

Costs lndirectes (K=570)

M01

M02

HM-20

PANELL INF

0,300 h

1,500 h

0,750 m3

1,000 u

20,36

16,60

60,14

1 .210,00

6,11

24,90

45,11

1 210,00

CARGA
%0500

VUIT CÉNTIN¡S

FAS,2
PON.-RAIG-

M01

M02

HM-20

PANELL INF

CARGA
%0500

VUIT CENTIMS

FASE.3
CENTRAL

M01

M02

HM-20

PANELL INF

CARGA

%0500

VUIT CENTI[¡S

FAS.4
LLEVANT

TOTAL PARTTDA...................... .. 1.354,08

Ascendeix el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb

Ud Panell informatiu de fusta 1410x1160 mm, amb teulada i columnes de fusta

Subministrament i col.locació de Panell informatiu de fusta de

141-0x1-160 mm, amb teulada i columnes de fusta, dimensions
indicades a I'annex de senyalització, transport i posada a obra,
unitat total ment acabada.

0,060 h

12,896 o/o

0,060 h

12,896 %

0,060 h

12,896 %

5B,OB

5,00

58,08

5,00

3,48

64,48

0,300 h

1,500 h

0,750 m'
1,000 u

20,36
16,60

60,'14

1 .210,00

6,1 1

24,90

45,11

1,210,00

3,485B,OB

5,00 64,48

TOTAL PARTTDA......,.,...,......,.. .. 1.354,08

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb

Ud Panell informatiu de fusta 1410x1160 mm, amb teulada icolumnes de fusta

Subministrament i col.locació de Panell informatiu de fusta de

1-410x1160 mm, amb teulada i columnes de fusta, dimensions
indicades a I'annex de senyalització, transport i posada a obra,

u nitat total ment acabada.

u

0,300 h

1,500 h

0,750 m'
1,000 u

20,36

16,60

60,1 4

1.210,00

6,1'l
24,90

45,11
'l .210,00

3,48

64,48

TOTAL PARTIDA 1,354,08

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb

Ud Panell informatiu de fusta 1410x1160 mm, amb teulada icolumnes de fusta u

Subministrament i col.locació de Panell informatiu de fusta de

1410x1160 mm, amb teulada i columnes de fusta, dimensions
indicades a I'annex de senyalització, transport i posada a obra,
un¡tat totalment acabada.

M0'l Oficial de 1" 0,300 h 20,36 6,11

3



QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI RESUM QUANTITAT UT PREU SUBTOTAL IMPORT

M02

HM.2O

PANELL INF

CARGA

%0500

VUIT CENTIMS

Peó ordinari

Formigó en masa HM-20 consisténcia plást¡ca iT.M.A 20 mm
Panell informatiu de fusta 1410x1160mm, amb teulada i columnes de
fusta
Camió amb caixa fixa igrúa auxiliar 16 tn

Cosb lndirectes (K=5%)

1,s00 h

0,750 m'
1,000 u

0,060 h

12,890 %

16,60

60,14
1.210,00

s8,08
5,00

24,90
45,11

1.210,00

3,48
64,48

TOTAL PART|DA...................... .. 1.354,08
Ascendeix el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb

4



QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI RESUM QUANTITAT UT PREU SUBTOTAL IMPORT

cAP.03
Fase 1. Nord

M01

M02

MAPA PANELL
INF,

CARGA

%0500

pAt¡ELL INFoRMATIU (NOMES MAPAI Bidon Alumnini de 3mm. de 1410x1000 mm
Ud Panell informatiu (només mapa) Bidon Alumini de 3mm. de 1410x1000mm u

Subministrament icol.locació de Panell informatiu (només mapa)

Dibond Alumini o similar de 3mm, de dimensions 1410x1000mm,
transport i posada a obra, unitat totalment acabada.

Oficial de 1"

Peó ordinari

lvapa Panell informatiu. Bidon Alumini de 3 mm de 1410x1000mm

Camió amb caixa fixa igrúa auxiliar 16 tn

Costs lndirectes (K=5%)

0,250 h

0,s00 h

1,000 u

0,060 h

2,689 %

20,36
16,60

252,00

58,08
5,00

5,09

8,30

252,00

3,48

13,45

DOS CÉNTIMS

Fase 2.

Pon.-Raig

M01

M02

MAPA PANELL
INF,

CARGA

%0500

TOTAL PARTIDA 282,32
Ascendeix el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb TRENTA-

Ud Panell informatiu (només mapa) Bidon Alumini de 3mm. de 1410x1000mm

Subministrament i col.locació de Panell informatiu (només mapa)

Dibond Alumini o similar de 3mm, de dimensions 1410x1000mm,
transport i posada a obra, unitat totalment acabada.

Oficial de 1"

Peó ordinari
Mapa Panell informatiu. Bidon Alumini de 3 mm de 1410x1000mm

Camió amb caixa fixa igrúa auxiliar 16 tn

Costs lndirectes (K=5%)

0,250 h

0,500 h

1,000 u

20,36
16,60

252,00

5B,OB

5,00

0,060 h

2,689 %

5,09

8,30

252,00

3,48

13,4s

TOTAL PARTIDA 282,32
Ascendeix el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb TRENTA-

DOS CÉNTIN¡S

Fase 3. Central

M01

M02

MAPA PANELL
INF.

CARGA

%0500

Ud Panell informatiu (només mapa) Bidon Alumini de 3mm. de 1410x1000mm

Subministrament icol.locació de Panell informatiu (només mapa)

Dibond Alumini o similar de 3mm, de dimensions 1410x1000mm,
transport i posada a obra, unitat totalment acabada.

Oficial de 1'
Peó ordinari
Mapa Panell informatiu. Bidon Alumini de 3 mm de 1410x1000mm

Camió amb caixa fixa igrúa auxiliar 16 tn

Costs lndirectes (K=5%)

0,250

0,500

1,000

h

h

u

20,36
16,60

252,00

5,09

8,30

252,00

3,4B

13,45

0,060 h

2,689 o/"
58,08
5,00

TOTAL PARTIDA 282,32
Ascendeix el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb TRENTA-

DOS CÉNTIMS

Fase 4. Llevant

M01

M02

MAPA PANELL
INF,

CARGA
o/00500

Ud Panell informatiu (només mapa) Bidon Alumini de 3mm. de 1410x1000mm

Subministrament i col.locació de Panell informatiu (només mapa)
Dibond Alumini o similar de 3mm, de dimensions l-4L0xL000mm,
transport i posada a obra, unitat totalment acabada.

Oficial de 1'
Peó ordinari
Mapa Panell informatiu. Bidon Alumini de 3 mm de 1410x1000mm

Camió amb caixa fixa i grúa auxiliar 16 tn

Costs lndirectes (K=5%)

u

0,250 h

0,500 h

1,000 u

0,060 h

2,689 o/o

20,36
16,60

252,00

5B,OB

5,00

5,09

8,30

252,00

3,48

13,45

TOTAL PARTIDA 282,32
Ascendeix el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb TRENTA-

DOS CÉNTI[/S

A



QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI RESUM QUANTITAT UT PREU SUBTOTAL IMPORT

cAP.04
F.f NORD

SENYAL INDICATIVA 800x300 mm. tipus fleha, amb perfil perlmetral en "U" i suport cillndric dalumnini
Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus fletxa, amb perfil perimetral en "U" i suport u
cilíndric d'alumnini

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de
dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm
d'ample i abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini estriat
de 115 mm. de diámetre i 3000mm. de longitud, transport i posada
a obra, unitat totalment acabada.

M01

M02

SENYAL
800x300MM
HM-20

CARGA
%0500

M01

tv02

SENYAL
800x300t\¡M
HM-20

CARGA

%0500

Oficial de 1"

Peó ordinari

Senyal 800x300mm tipus fletxa, amb perfil en "U" i suport cilíndric

Formigó en masa HlVl-20 consisténcia plástica iT.M.A 20 mm

Camió amb caixa fixa igrúa auxiliar 16 tn

Costs lndirectes (K=5%)

0,250 h
'1,200 h

1,000 u

0,500 m'
0,050 h

2,450 %

20,36
'16,60

187,00

60,14
58,08

5,00

5,09

19,92

187,00

30,07
2,90

12,25

TOTAL PARTIDA 257,23
Ascendeix el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb VINT-l-

TRES CÉNTIMS

F.2 Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus flefia, amb perfil perimetral en "U" isupof u
PONENT-RAIGUER cilíndric d'alumnini

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de
dimensions 800x300mm, amb perfíl perimetral en "U" de 4 cm
d'ample i abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini estriat
de L1-5 mm. de diámetre i 3000mm. de longitud, transport i posada

a obra, unitat totalment acabada.

Oficial de 1u

Peó ordinari

Senyal 800x300mm tipus flebra, amb pefil en "U" i suport cilíndric

Formigó en masa HM-20 consisténcia plástica iT,l\4.A 20 mm

Camió amb caixa fixa igrúa auxiliar 16 tn

Costs lndirectes (K=5%)

Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus fletxa, amb perfil perimetral en "U" i suport
cilíndric d'alumnini

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de
dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm

0,250 h

1,200 h

1,000 u

20,36
16,60

187,00

5,09
19,92

1 87,00

60,14
5B,OB

5,00

0,250 h

1,200 h

1,000 u

20,36
16,60

187,00

0,500 m'
0,050 h

2,450 Yo

0,500 m'
0,050 h

2,450 o/o

30,07
2,90

12,25

257,23
Ascendeix el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb VINT-l-

TRES CÉNTI[/S

F.3 CENTML

tvl0l

M02

SENYAL
800x300MM
HM-20

CARGA

%0500

TRES CÉNTIMS

F,4 LLEVANT

Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus fleüa, amb perfil perimehal en "U" isuport
cilíndric d'alumnini

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de
dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm
d'ample i abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini estriat
de 115 mm. de diámetre i 3000mm. de longitud, transport i posada

a obra, unitat totalment acabada.

Oficial de 1u

Peó ordinari

Senyal 800x300mm tipus fletxa, amb perfil en "U" i suport cilíndric

Formigó en masa HM-20 consisténcia plástica iT,M.A 20 mm

Camió amb caixa fixa i grúa auxiliar 16 tn

Costs lndirectes (K=5%)

u

Ano

19,92

187,00

60,14
5B,OB

5,00

30,07
2,90

12,25

TOTAL PARTIDA 257,23
Ascendeix el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb VINT-l-

u

6



QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI RESUM QUANTITAT UT PREU SUBTOTAL IMPORT

d'ample i abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini estriat
de L15 mm. de diámetre i 3000mm. de longitud, transport i posada

a obra, unitat totalment acabada.

M01

M02

SENYAL
800x300MM
HM-20
CARGA

%0500

Oficial de 1"

Peó ordinari

Senyal 800x300mm tipus fleka, amb perfil en "U" i suport cilíndric

Formigó en masa HM-20 consisténcia plástica iT.M.A 20 mm

Camió amb caixa fixa i grúa auxiliar 16 tn

Costs lndirectes (K=5%)

0,250 h

1,200 h

1,000 u

0,500 m3

0,050 h

2,450 0/o

60,14
58,08

5,00

20,36
16,60

187,00

s,09
19,92

187,00

30,07
2,90

12,25

257,23

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb VINT-l-

TRES CÉNTIMS

7



QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI RESUM QUANTITAT UT PREU SUBTOTAL IMPORT

cAP,05
Fl.NORD

CENTIMS

F2.PON,-RAIG.

SENYAL INDICATIVA 800x300 mm. tipus fleüa, amb perfit perimetrat en "U'
Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus fleüa, amb perfil perimetral en "U"

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de
dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm
d'ample i abraqadores d'alumini, sobre suport ja existent, transport
i posada a obra, unitat totalment acabada.

u

M01 Oficial de 1u

M02 Peó ordinari

S.lNDlC.800X300 Senyal indicativa 800x300 mm tipus fletxa

CARGA Camió amb caixa fixa i grúa auxiliar 16 tn
%0500 Costs lndirectes (K=5%)

0,250 h

0,750 h

1,000 u

0,050 h

0,939 %

20,36

16,60

73,50
5B,OB

5,00

12,45

5,09

73,50

2,90

4,70

Ascendeix el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de NORANTA-VUIT EUROS amb SEIMNTA-QUATRE
98,64

Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus flefia, amb perfil perimetral en "U"

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de
dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm
d'ample i abraqadores d'alumini, sobre suport ja existent, transport
i posada a obra, unitat totalment acabada.

u

M01 Oficial de 1u

lV02 Peó ordinari

S.lNDlC,800X300 Senyal indicativa 800x300 mm tipus fleüa
CARGA Camió amb caixa fixa igrúa auxiliar 16 tn
%0500 Costs lndirectes (K=5%)

CÉNTIMS

F3.CENTRAL

M01 Oficial de 1u

M02 Peó ordinari

S,lNDlC.800X300 Senyal indicativa 800x300 mm tipus fleha
CARGA Camió amb caixa fixa i grúa auxiliar 16 tn
%0500 Costs lndirectes (K=5%)

CÉNTIMS

F4.LLEVANT

M01 Oficial de 1"

M02 Peó ordinari

S.lNDlC.800X300 Senyal indicativa 800x300 mm tipus fleha
CARGA Camió amb caixa fixa igrúa auxiliar 16 tn
%0500 Costs lndirectes (K=5%)

0,250 h

0,750 h

1,000 u

0,050 h

0,939 %

0,250 h

0,750 h

1,000 u

0,050 h

0,939 %

0,250 h

0,7s0 h

1,000 u

0,0s0 h
0,939 %

20,36
'16,60

73,50
58,08
5,00

5,09

12,45

73,50

2,90

4,70

20,36
16,60

73,50

58,08
5,00

5,09

12,45

73,50

2,90

4,70

TOTAL PART|DA...................... .. 98,64
Ascendeix el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de NORANTA-VUIT EUROS amb SEIMNTA-QUATRE

Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus fleka, amb perfil perimetral en "U"

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de
dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm
d'ample i abraqadores d'alumini, sobre suport ja existent, transport
i posada a obra, unitat totalment acabada.

u

20,36
16,60

73,50

58,08
5,00

5,09

12,45

73,50

2,90

4,70

98,64
Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-QUATRE

Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus flefia, amb perfil perimetral en "U"

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de
dimensions 800x300mm, amb perfil per¡metral en "U" de 4 cm
d'ample i abraqadores d'alumini, sobre suport ja existent, transport
i posada a obra, unitat totalment acabada.

u

98,64
Ascendeix el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de NORANTA-VUIT EUROS amb SEIMNTA-QUATRE

CÉNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI RESUM QUANTITAT UT PREU SUBTOTAL IMPORT

TANCA
D'OBM 3X4 m

M

M0'l

M02

Tanca d'obra

3x4m
Suports IPN-140

mazacota

TRENTA-QUATRE CÉNTIMS

Ud Tanca d'obra de 3x4 m, fabricada amb xapa de feno galvanitzada o lames isuports
lPN.140 de 6m

Subministrament i col.locació de tanca d'obra de dimensions
3000x4000mm, fabricada amb xapa de ferro galvanitzada o lames,

amb suports IPN-140 de 6 m galvanitzats, transport i posada a

obra, unítat totalment acabada.

Capataz
Oficial de 1a

Peó ordinari

Tanca d'obra 3x4 m, fabricada amb xapa de ferro galvanitzada o lames

0,500 h

2,000 h

4,000 h

1,000 u

20,54

20,36
16,60

922,00

10,27

40,72

66,40
922,00

Suports IPN-140 de 6m galvanitzats

Macazota de dimensions 60x60x60 cm3 de formigó en masa HM-25, i

consistencia plástica t.m.a 20 mm,

Costs lndirectes (K=5%)

2,000 u 120,00

0,216 m3 66,00
240,00

14,26

formigó
%0500 12,937 Yo 5,00 64,69

TOTAL PART1DA..................,... ,l.358,34

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb

9



QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI RESUM QUANTITAT UT PREU SUBTOTAL IMPORT

cAP.07
Transport
embalatg

M02

CARGA

CANON No petri
0/,0200

%0500

TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT
Tn cárrega i transport de residus de construcció i demolició de carácter no petri

Cárrega i transport de residus de construcció i demolició no
perillosos - RNP- de carácter no petri (cartró-paper, fusta, vidre,
plástics i metalls inclosos envasos i embalatges d'aquests materials
així com biodegradables de l'esbrossi) a planta de valorització
autoritzada per transportista autoritzat , a una distáncia de 20 km.,

considerant anada i volta, en camions de fins a 161. de pes,

carregats amb mitjans manuals. No inclou taxa de Mac Insular.

Peó ordinari

Camió amb caixa fixa igrúa auxiliar'16 tn
Canon a planta RCD (no petri)

Medis auxiliars
Costs lndirectes (K=5%)

Tn cárrega ¡ transport de residus de construcció i demolició, carácter petri

Cárrega i transport de residus de construcció i demolició de

carácter petri constitu'its per terres i pedres a planta de
valorització per transportista autoritzat ,a una distáncia de 20 km.,

considerant anada i volta, en camions basculants de fins a 16 t. de
pes, carregats amb mitjans manuals.No inclou taxa Mac Insular

Peó ordinari

Camió amb caixa fixa igrúa auxiliar 16 tn

Canon a planta RCD (petri)
l\4edis auxiliars
Costs lndirectes (K=5%)

0,010 h

0,050 h

1,000 t
0,101 Yo

0,103 %

16,60

58,08
7,00

2,00

5,00

0,17

2,90

7,00

0,20

0,52

TOTAL PARTIDA

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb SETANTA-NOU CÉNTl[/S
10,79

Transport
terres

M02

CARGA

CAN0N petri

%0200
%0s00

16,60

58,08
4,00
2,00

5,00

0,17

2,90

4,00

0,14

0,36

0,010
0,050
1,000

0,071

0,072

h

h

t
%

TOTAL PARTIDA

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA-SET CÉNTIMS

7,57
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI RESUM QUANTITAT UT PREU SUBTOTAL IMPORT

cAP.08
I. PROT.INDIV.
Casco seguretat
Ulleres

antiimpact
Pantalla sold.

Ulleres per

oxicor
Chaleco

reflectant
Mascarilla antipol
Filtro mascarilla
Protector auditiu
Guants general

Guants goma

Guants soldador

Botes seguretat

Botes d'aigua

lVono de treball
Vestit
impermeable

SEGURETAT I SALUT
Protecc¡ons individuales-EPl'S
Casco de sEuretat homologat amb marcat CE

Ulleres de seguretat antiimpactes i antipols, amb moldura universal y

homologada amb visera trasparent
Pantalla protecció cara i ulls per treballs de soldadura, homologada i

amb marcat CE

Ulleres de seguretat per oxicorte homologades

Chaleco d'alta visibilitat reflectant, homologat amb marcat CE

Mascarilla de respiració antipols amb marcat CE

Filtro per mascarilla antipols

Protector auditiu homologat

Guants de tacte d'ús general de cuir homologats amb marcat CE

Guants de precisió de goma, d'un sol ús

Guants de soldador, amb palmell de pell, forrat l'interior de cotó,

homologats amb marcat CE

Botes de seguretat amb puntera y plantilla, categoria lll, homologades

amb marcat CE

Botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant, homologades

amb marcat CE

Mono de treball de poliester icotó, homologat
Vestit impermeable amb jaqueta,capuüa i pantalons, homologat iamb
marcat CE

u

8,000 u

8,000 u

1,000 u

2,000 u

8,000 u

8,000 u

16,000 u

8,000 u

8,000 u

8,000 u

2,000 u

8,000 u

8,000 u

8,000 u

8,000 u

u

20,000 u

11,75

3,50

8,00

17,00

9,00

2,00

8,53

11,00

11,27

16,00

68,24

136,00

72,00

BB,OO

90,16

11,75

7,00

64,00

7,00

0,50

9,75

2,37

1,83

21,03

56,00

8,00

78,00

18,96

14,64

42,06

770,81

Ascendeix el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de SET-CENTS SETANTA EUROS amb VUITANTA-UN

CÉNTIMS

2.PROT.COL.
Cono reflectant

Balisa lluminosa

Cartell obres

Senyal.obres

Extintor incendis

Proteccions col.lectives
Con de 50 cm d'altura en material plástic amb encintant reflectant d'alta
inlensitat, Col.locació i trasllats
balisa lluminosa intermitent, col locada i reposicions
cartell indicatiu de risc d'obres,portátil,amb suport metál lic, inclús

col.locació i trasllats

Unitat d'hora de má d'obra de senyalització amb p.p, de camió lleuger
d'obra i paletes d'atur i posada en marxa

Extintor de pols polivalent, de 6 kg, amortitzable en 3 usos, carregat,

10,000 u

8,000 u

1,35

28,00
8,50

1 1,00

46,00

27,00

280,00
68,00

220,00

138,00

20,000 h

3,000 u

TOTAL PARTIDA

Ascendeix el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS
Prevenció u

Reposició material sanitari farmaciola 2,000 u 65,00 130,00

farmaciola portátil amb dotació completa 2,000 u 80,00 160,00

Reconeixement médic obligatori 8,000 u 13,50 10B,00

Reunions de formació del penonal en matéria de seguretat, salut i 8,000 u 55,00 440,00

higiene

TOTAL PARTIDA

Ascendeix el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS

733,00

3,PREVENCÓ
Reposició farm.
Farmaciola

Recon.médic
Reunions seg.

838,00

11
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1. oBJECTE DE L'ESTUDr DE GESTIó nn RESIDUS

El RD 10512008, d'l de febrer regula la producció i gestió dels residus de

construcció i demolició, segons la qual el productor dels residus ha d'incloure al

seu projecte un estudi que estimi la quantitat de residus a produir, les mesures de

prevenció de residus aplicables, acompanyades de les de valorització, reutilització o

eliminació dels quals es produeixin i la seva eventual separació.

2. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA

Denominació del projecte: PROJECTE DE SENYALITZACIÓ DE VIES CICLISTES

A L'ILLA DE MALLORCA.

Promotor: Consell Insular de Mallorca.Departartament de Territori i
Infraestructures.Direcció insular de Territori i Paisatge.

Autor del projectez Lara Ataun Bueno. Enginyera de Camins, Canals i ports del

Consell Insular de Mallorca.

Constructor - Cap d'obra: Per definir

Coordinador de seguretat i salut en fase de projectez Lara Ataun Bueno. Enginyera

de Camins, canals i ports del Consell Insular de Mallorca.

Coordinador de seguretat i salut en fase d' execucció: Lara Ataun Bueno. Enginyera

de Camins, canals i ports del Consell Insular de Mallorca

Pressupost d' execució material: 25 | .29 1,00C.

Pressupost base de licitació:366.716,37€ (Iva inclós).

Termini dtexecució: 8 mesos.

Descripció de les obres: El projecte consisteix en la instal.lació de 212 panells

informatius, 97 dels quals ja existeixen (només es canviará el mapa), 355 senyals

indicatives, d'aquestes un total de 200 senyals inclouen la instal'lació del corresponent

@

7
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elements de suport jaelement de suport. Per a les 155 senyals restants s'apro

existents a les carreteres i 53 senyals complementáries.

I
fiten

3. PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

Segons la fitxa de cálcul de Mac Insular que s'adjunta, l'import de la gestió de residus

és el següent:

Palma, Juny de 2018

L'enginyera de camins, s i ports

Sign.: Bueno

2

PRESSUPOST DE LA GESTTÓ ON RESIDUS

102,39 tn X 43,35 €ltn (Taxa Mac

Insular)

4.438,60 €

10% I.V.A 443,86 €

TOTAL GESTIÓ DE RESIDUS 4.882,46 €

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
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4. FITXA DE MAC INSULAR
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Fibra per al cálcut del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a I'obra #

.t4r 23-rt

del volum i ca dels residus de DEMOLXCIó

1C

1D

Edifici industrial d'obra de fábrica

Altres tioolooies

del volum i dels residus de CONSTRUCCIó

Residus de i Demolic
- S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionária Consell de Mallorca)

dels residus INERTS destinats a RESTAUMCIó DE PEDRERES

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ:

ment: Mu

rector

luació dels residus d'excavació vials i conduccions ue

-m

qilr

4
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unm

F:otor
de Residusel Pla Director de# acord

col. iat: Firmadel

Fib<a per at cálcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a I'obra #

23-

ESTIÓ Residus d'excavació:
- De les terres I desmunts (no contaminats) procedents d'excavacló destinaE dircctament

a la restauració de amb Pla de restauracié

2l 10
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L70t02
170101

170802

L70407

L7020L

170202

L70203

Fiha per al cálcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a I'obra #

Codi Cer Pes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

170904

m'
construits a demolir

Residus I. Volum
(mt/m')

I. Pes

(Vm')
Volum

(m')

Obra de fábrica 0,5120 0,5420 0,00

Form¡gó i morters 0,0620 0,0840 0,00

Petris 0,0820 0,0520 0,00

Metalls 0,0009 0,0040 0,00

Fustes 0,0663 0,0230 0,00

Vidres 0,0004 0,0006 0,00

Plástics 0,0004 0,0004 0,00

Betums

Altres 0,0080 0,0040 0,00

ÍOTALT 0,7320 0,7100 0,00

Observacions:

m'
construi'ts a demolir

Codi Ger Pes

t70t02
170101

170802

t7uo7
L7020L

L70202

170203

L70302
170904

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Residus I. Volum
(m'lm')

I. Pes

(Vm')
Volum

(mt)

Cbra de fábrica 0,3825 0,3380 0,00

Formigó i morters 0,5253 0,7110 0,00
Petris 0,0347 0,0510 0,00

Vetalls 0,0036 0,0160 0,00
:ustes 0,0047 0,0017 0,00

úidres 0,0010 0,0016 0,00
¡lástics 0,0007 0,0008 0,00

letums 0,0012 0,0009 0,00

\ltres 0,0153 0,0090 0,00
TOTAL: 0,9690 1,1300 0,00 0

I

Observacions:

3t10



Fib<a per al cálcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a I'obra #

1C ll"or"ro a demotir oEdifici industrial d'obra de fábrica

Codi Cer

t70t02
170101

170802

t70407
17020L

170202

170203

t709u

Observacions:

Pes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

mEffi E@ qEr EH
M

Volum
(m')

Residus I. Volum
(m'/m')

I. Pes

(t/m')

Obra de fábrica 0,5210 0,5580 0,00

Formigó ¡ morters 0,000,2550 0,3450

Petris 0,0240 0,0350 0,00

Metalls 0,0017 0,0078 0,00

Fustes 0,0644 0,0230 0,00

Vidres 0,0005 0,0008 0,00

Plástics 0,0004 0,000,0004

Betums

0,0010 0,0060 0,00Altres

0,00ÍOTAL: 0,8740 0,9760

D

m'
construi'ts a demolir o

Justificació cálcul:

Observacions

4t10



Fitxa per al cálcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a I'obra #

23.LL

uació del volum i ca dels residus de CONSTRUCCIO

2A Residus de Construcció orocedents de FONAMENTACIO D'ESTRUCTURES

construi'ts de reformes: 0

Codi Cer Pes

(t)
170101

170103

170407

L70201

t70203
150101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Observacions:

m

Director de de Residus de# amb

2

Tipologia de l'edifici a construir:

Habitatge

Local comercial

lndústria

Residus L Volum
(m'/m')

I. Pes

(t/m')
Volum

(r')
Formigó 0,0038 0,0053 0,00

[4aterial cerámic 0,0004 0,0004 0,00

Metalls barejats 0,0013 0,0005 0,00

Fusta 0,0095 0,0024 0,00

Plástic 0,0019 0,0003 0,00

env. Paper i cartró 0,0008 0,0001 0,00

TOTAL: 0,Qr77 0,0089 0,00

28

construi'ts d'obra nova o

Codi Cer

170101

170103

L70407

t7020r
L70203

T7OgM

150101

Pes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Observacions

Tipologia de I'edifici a construir:

Habitatge

Local comercial

lndústria
Altres:_

Residus L Volum
(m'/m1

L Pes

(t/m')
Volum

(r')
Formiqó 0,0109 0,0153 0,00

N4aterial cerámic 0,0327 0,0295 0,00

lletalls barejats 0,0005 0,0002 0,00

Fusta 0,0016 0,0004

Plástic 0,0021 0,0003

Barreiats 0,0004 0,0002

0,00

0,00

0,00

env. Paper i cartró 0,0038 0,0003 0,00

ÍOTAL: 0,0521 0,0461 0,00

2C

m'
construi'ts d'obra nova 0

de l'edifici a construir:
Codi Cer

170101

170103

(t)
Habitatge

Local comercial

0,00

{esrdus I. Volum
(m'/m')

t, Pes
(t/m')

volum
(m')

-ormrgo 0,0113 0,0159 0,00
t4aterial cerámic 0,0076 0,0068 0,00

5l 10
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Fib<a per al cálcut det volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a I'obra #

170802

t7Q20r
L70203

t70904
150101

Observacions:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DE SENYA$, r.,ZACnO pE V{85 Clg
Mu

CIFPromotor: nE TEERr,rAru r XfüFR,gQt

BOIB Núm. 141 Z3-II-ZOOZResidus de

0,000,0097 0,0039

0,00090,0034

0,0063 0,0010

lndústria

0,0004 0,0001

0,00

0,00

0,00

env. Paper i cartró 0,0073 0,0005 0,00

0,0460 0,00IOTAL:

I

6/10



Fibra per al cálcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a I'obra #

ElEfr"Eil-EHqrr

3 dels residus d'EXCAVACIó conduccions

3

trTtr@
Codi Cer Residus *Volum

(r')
Densitat de Ref

(t/m3)

Terres i Pedres (inert) 17,3800 1,4000

Barrejes bituminoses 0,0000 0,7800

Ferro i acer 0,0000 2,5000

Plástics 0,0000 2,5000

Barreiats de construccio 0,0000 2,5000

TOTAL: 17,3800 9,6800

Pes

(t)
24,33

0,00

0,0C

78,06

0,0c

102,39

t70504
t70302
L70405

170203

L70904

* No hi ha valors de referénc¡a perqué depén de les característiques de I'obra.. El projectista ha d'introduir els valors per real¡tzar e¡ cálcul del residu generat

Observacions:

7t10
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t4t 23-tt# D'acord D¡rector

1

2

3

:EEf,ET@

Fib<a per al cálcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a I'obra #

Gestió Residus de Construcc¡ó - demoli
- S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

concessionária Consell de

- Aval del volum i caracte ues de¡s res¡dus de i demoli

.RESIDUS DE DEMOLICIO Volum realtotal: I o^oo

Pes total

.RESIDUS DE CONSTRUCCIO

.RESIDUS D'EXCAVACIO

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

Volum real total

Pes total

l-d¡a
l-o-^oo'

Volum real total t7,38

Pes total L0¿'Je

r-
TOTAL*:

Flanga: L25o/o x TOTAL* x 43,35 €/t (any 2009¡xx 5.548,37

Taxa I
I impoft de la fianga x 2% (máx, 36'06€) 36,06

5584,43TOTAL A PAGAR:
* Per calcular la fianqa
xxActualiEar la tarifa anual. BOIB Núm. 89 16-06-209. T=43,35€/t -densitat: (1-1,2) Vm3-

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

f tt=,

€

8/'10



Fib<a per al cálcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a I'obra #

N 1 23-11

dels residus INERTS destinats a RESTAURACIó DE PEDRERES

m3

excavats 0

Terrenys natu

Reblefts: Terra vegetal 200202 1.700 0,00 0,00

Terraplé 170504 1.700 0,00 0,00

Pedraplé 170504 1.800 0,00 0,00

Altres 0,00

11.000 0,00 0,00

GESTIO res¡dus INERTS destinats a RESTAURACIO DE PEDRERES
- De les terres idesmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament

a la restauració de PEDRERES amb Pla de restauració

.RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total

Pes total

- Observac¡ons (reutilitzar a la prdpia obra, altres usos,...)

TOTAL:
Notes: -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres,

4

4

ment: RCA

otor:
amb el Pla de

4

Materials: Kglm'RESIDU REAL

(Kg/m3) (m') (Ks)
Grava i sorra compactada 170504 2.000 0,00 0,00

Grava i sorra solta 170504 1.700 0,00 0,00

Argiles 01 0409 2.100 0,00 0,00

Altres 0,00

0.00

I / 10



Fibo per al cálcul del volum i caracteritzacié dels residus de construcció i domolició generats a I'obra #

('-

a,

!

(

I

(

L
t
(-_

\

(

\-/
a.-

M.il¡i,;;:i¡l,j'ii'].]'';].].'1':il.i]¡..,.l]i.:l(ii].li].'..l.]],i,|]|'!l.'i;li,lii.i1,..
m{EEEflftfif, li '"1 r'1 l'r'ir'i '1''r" E¡¡6¡fl
M11l,,l..]'.^jr1lillli)i.:.l,l.liii.;.i.,il,].,;i,i',j.ll,i¡,j.....G[ütI

r.t,t t I | ,ii,: ji li'rr , r't i ;,¡ tl ,, ji j¡ 
r/ti ,lii,,r i.i.i

m

10i10



iiir
GOVERN
ILLES
BALEARS\

.g'

ffiIlles
Sostenibles

Consell de
Mallorca

I D€partamsnt de Tenitod i lnftaestrucfures

DOCUMENT. NO3 PLEC DE PRESCRIPCIONS

Projecte de senyalització de vies ciclistes a l'illa de Mallorca





iiir
GOVERN
ILLES
BALEARS\

.9.

ffi Consell de
Mallorcallles

Sostenibles

DOC.N"3 PLEC

PARTICULARS

I 0epartament dB Tsrdtori i lnfra€strucfur€s

DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

7

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca



ftfit*nib,es
Índex

iii!
GOVERN
ITLES
BALEARS\

..:-.

ffi Consell de
Mallorca

I Oeparhm€nt de Tenitod i lnfraestrucfures

pART 1". INTRoDuccró r cENERALITATS: INTRoDUccTó ..................

ARTTcLE 100 DEFrNrcró r Avrnrr D'ApLIcAcló...........

lOO.l DEFINICIO.

roo.z Avrur D'APLIcacró.

100.3.. NORMES ADMINISTRATIVES APLICABLES DE TIPUS GENERAL.......

ARTICLE 1OI.- DISPOSICIONS GENER4LS .................

ARTIcLE 102.- DEscnrpcró DE LEs oBREs.......

...3

...3

...3

...4

...4

.24

.28

.32

.35

.46

.49

.54

.54

.54

.58

.58

ARTICLE

ARTICLE

ARTICLE

ARTICLE

rNrcr¡.cró DE LES oBREs

DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES....

RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

AMIDAMENT I ABONAMENT....

pART 2" . MATERTU-s nAsrcs ............

c¡.pÍror, I. coNGLoMERANTS..

202. CTMENTS ...........

103.-

104.-

105.-

106.-

crpÍror, Iv. METALS .....

242. ARMADURES nAsrquns ELEcTRoSoLDADAS EN GELoSIA ...............

pART 7". ELEMENTs DE sENyALITzIcIó,ABALISAMENT I DEFENSA DE LEs
CARRETERES.... 61

701. SENYALS I CARTELLS VERTICALS DE CIRCULACIO RETRO REFLECTANTS
...61

2

Projecte de senyalització de vies ciclistes a l'illa de Mallorca



tfir*nibres Consell de
Mallorca

iii!
GOVERN
ILLES
BALEARS\

.9.

@
I Departamsnt de Terrilori ¡ lnfta€structures

pART r'. INTRoDUCCIó I cnNERALTTATS: rNTRoDuccró
Per a totes les obres compreses en el present projecte, regiran les disposicions

establertes al Plec de Condicions Técniques per a obres de carreteres i ponts, PG 3 en

endavant i de forma abreviada "Plec General", aprovat per Ordre Ministerial del 6 de

febrer de I976, excepte les que siguin explícitament modificades pel Plec de Condicions

Técniques Particulars, que a continuació es desenvolupa. En qualsevol cas, s'entén que

el contingut d'ambdós Plecs, General i Particular, regeix per les matéries que expressen

els Títols, sempre i quan no s'oposin a les disposicions de La Llei de contractes de

I'Estat, del Reglament General de Contractació i pel Plec de Cláusules Administratives

Generals.

El present Plec de Prescripcions Técniques Particulars s'ha articulat de la mateixa

manera que el Plec de Prescripcions Técniques Generals, i per aixó quan no es fa esment

d'un determinat article, vol dir que es mantenen les prescripcions del Plec General.

ARTICLE 1OO DEFINICIÓ I AMBIT D'APLICACIÓ.
100.1 DEFINICIÓ.
El present Plec de Prescripcions Tdcniques constitueix el conjunt d'especificacions,

prescripcions, criteris i normes que, juntament amb les establertes en el Plec de

Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG-3175 de la

Direcció General de Carreteres i Camins Veínals, aprovat per la O.M. de 6 de Febrer de

1976, i el que está assenyalat en els Plánols, defineixen tots els requisits técnics de les

obres que són objecte del projecte "PROJECTE DE SEIWALITZACIÓ DE VIES

CICLISTES DE L'ILLA DE MALLORCA'"

És d'aplicació per a I'execució de les obres incloses en aquest projecte, el Plec de

Prescripcions Técniques Generals (PPTG) aprovat per Ordre Ministerial de sis de febrer

de 1976,PG3175 (1976.02.06), o qualsevol actualització o modificació posterior fins a la

data de projecte. Les normes d'aquest Plec de prescripcions técniques particulars (PPTP)

prevaldran, si s'escau, sobre les del General.

El present Plec de Prescripcions Técniques Particulars s' ha estructurat de la mateixa

manera, que el Plec General i, per tant, si no figurés referéncia a determinats articles,

3
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s'entendrá que es mantenen les prescripcions del Plec de Prescripcions Técniques

Generals.

És legal a tots els efectes per O.M. de 2-YIl-76, la publicació d'aquest Plec de

Prescripcions Técniques Generals, editades pel Servei de Publicacions de la Direcció

General de Carreteres.

El conjunt de ambdós Plecs conté a més, la descripció general de les obres, les

condicions que han de complir els materials, les instruccions per a I'execució,

amidament i abonament de les unitats d' obra i són la noÍna guia que han de seguir el

Contractista i Director de l'Obra.

Igualment, són d' aplicació les O.M. de 21 de gener de 1988, de 8 de maig de 1989 i de

28 de setembre de 1989 sobrc modificació de determinats articlcs dcl Plcc dc

Prescripcions Técniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts.

IOO.2 AUNIT D'APLICACIÓ.
El present Plec de Prescripcions Técniques, será d'aplicació ala construcció, control,

direcció i inspecció de les obres corresponents al "PROJECTE DE SENYALITZACIÓ

DE VIES CICLISTES DE L'ILLA DE MALLORCA''.

A més, el mateix prevaldrá en tot cas sobre el PG-3 i P-4 i de no figurar contingut o

referéncies concretes en determinats articles, s'haurá d' entendre que són válides

íntegrament.

100.3.- NORMES ADMINISTRATIVES APLICABLES DE TIPUS GENERAL
100.3.1.. NORMES DE CARACTER GENERAL
Será d' obligat compliment tot l' establert a la Normativa Legal sobre Contractes amb I'
Estat. En conseqüéncia seran d' aplicació les disposicions que, sense carácter limitador,
s' indiquen a continuació:

' Llei 912017, de 8 de nombre, de Contractes del Sector Públic.

' Reial decret 109812001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

'Decret 3854170, de 31 de desembre, pel qual s'aprova el Plec

de Cláusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de I'Estat
(BOE del 16 de febrer de 1971).
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' Llei 511990, de 24 de maig, de carreteres de la Comunitat Autónoma de les Illes
Balears. (BOCAIB n'(tm. 7 7 de 261 061 1990)

'Reial decret 181211994, de 2 de setembre, pel qual s'aprova el

Reglament General de Carreteres (BOE del 23). Modificat pel

Reial decret l9llll997, de 19 de desembre, (BOE del 10 de gener de 1998), pel Reial
decret 59711999, de l6 d'abril (BOE del29 d'abril de 1999) i pel Reial decretll4l200l,
de 9 de febrer (BOE del2I de febrer de 2001). L'Ordre Ministerial de 6 de desembre de

1997 del Ministeri de Foment desenvolupa alguns dels seus articles.

-LLe|611999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i
de mesures tributáries.

-Norma 8.1-IC Senyalització vertical de la Instrucció de carreteres.

-Pla Territorial de l'llla de Mallorca (2004). Aprovat per acord del Ple del Consell
Insular de Mallorca el 13 de desembre de 2004 - BOIB núm. 188 Ext. de 3l-12-2004.
Actualitzat d'acord amb la modificació número 1 aprovada el 3 de juny de 2010 - BOIB
núm. 90 de 15-06-2010; i amb la modificació número 2 aprovada el 13 de gener de 2011

- BOIB núm. 18 Ext. de 4-02-2011.

-Decret 4112006, de 28 d'abril, d'aprovació del Pla director sectorial del transport de la
comunitat autónoma de les Illes Balears.

-Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca, de 3 de novembre de 2009, d'aprovació
definitiva de la Revisió del Pla Director Sectorial de Carreteres per a I'illa de Mallorca.

-Llei212014, de25 de marg, d'Ordenació i Ús del Só1.

-Reglament de la Llei2l20l4, d'Ordenació i Ús del Só1.

-L\ei3712015, de 29 de setembre, de Carreteres (Estatal).

-Reial Decret 142812003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de

Circulació per a l'aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre Tránsit,
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
339/1990, de 2 de marg, en matéria sancionadora.

-Reial Decret Legislatiu 612015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei sobre Tránsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.

-Pla de vies ciclistes per a I'illa de Mallorca (PVCM).

- Llei 1211998, de 21 de desembre, del Patrimoni Histdric de les Illes Balears.

' Reial Decret 162711997, de 24 d' octubre, por el que se estableixen disposicions
mínimes de seguretat i salut en las obres de construcció (BOE de 25 de octubre).
Modificat per el Reial Decret 60412006, de 19 de maig (BOE de 29 de maig).
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' Llei 2l/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (BOE del 11 de desembre de

2013).

' "Prescripcions técniques per a l'obtenció de cartografia a emprar en projectes de la
Direcció General de Carreteres", publicades el 12 demarg de 1991.

100.3.2.- PRESCRTPCTONS TÉCNTQUES GENERALS
Seran d' aplicació, en el seu cas, com supletóries i complementáries de les contingudes

en aquest Plec les disposicions que a continuació es relacionen, sempre i quan no

modifiquin ni s'oposin al que en ell s'especifica.

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG-3175,

aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 i Ordre Ministerial de 2I de gener de 1988

sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions Técniques Generals

(PG-3/75) per a Obres de Carreteres i Ponts.

Amb carácter específic de carreteres és d' aplicació la Llei 2511988 de 19 de desembre

de Carreteres i aprovat per O.M. de 29 de juliol de 1988 i el Reglament General de 8 de

febrer de la Llei 5lll974 aprovat per Reial Decret 107411977 de 8 de febrer de 1977 i no

derogat.

El Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3/75)

fou aprovat per Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1976 i publicat per Ordre Ministerial

de 2 de juliol de 1976 en el BOE del dia 7 del mateix mes.

El temps transcorregut i els consegüents avengos tecnológics han propiciat la revisió d'

un cert nombre d' articles del Plec, que ha de culminar en l' aprovació d' una nova

edició del mateix (denominada abreujadament PG-4/88), i la redacció del qual ha estat

autoitzadaper I' Ordre Ministerial de2l de gener de 1988 (BOE de 3 de febrer).

Des de 1986 s'ha posat en práctica la nova redacció d' algunes prescripcions, mitjangant

I'obligatorietat de la seva inclusió en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars en el

moment de la redacció dels projectes.

La relació d' aquestes modificacions és, actualment, la següent:

1r L' Ordre Circular 292186T, de maig del 86, fixa uns requisits addicionals per als

articles següents:
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278 "Pintures a emprar en marques vials" derogat per Ordre Ministerial de 28 de

desembre de 2000.

700 "Marques vials" revisat per Ordre Ministerial de 28 de desembre de 2000.

2n Inclosos com annexos a la Instrucció sobre Seccions de Fems a Autovies, aprovada

per Ordre Ministerial de 31 de juliol de 1986 (BOE de 5 de setembre), s'han revisat els

articles següents:

500 "Tot-u natural" (abans "Subbases granulars" i posteriorment modificat per I'Ordre

Circular 10/2002 amb la denominació de I' article 510 "Tot-u").

501 "Tot-u artificial", posteriorment modificat i inclós en l' article 510 "Tot-u" segons

l' Ordre Circular 1012002.

516 "Formigó compactat" (article nou).

517 "Formigó magre" substituil per l' article 551 "Formigó magre vibrat" segons la O.C.

t012002.

La derogació de la citada Instrucció per I' Ordre Ministerial de 23 de maig de 1989

(BOE de 30 de juny), per la que s' aprova la Instrucció 6.1 i z-IC sobre ferms, s'ha

d'entendre com aplicable a la Instrucció en si, peró no als articles del Plec continguts en

els seus annexos, que poden seguir essent inclosos en els Plecs de Prescripcions

Técniques Particulars de projectes concrets.

3r Per Ordre Ministerial de 2l de gener de 1988 (BOE de 3 de febrer), posteriorment

modificada per Ordre Ministerial de 8 de maig de 1989 (BOE del dia 18 del mateix

mes), s' han revisat els articles següents, relatius a lligants hidrocarbonats:

21 0 "Quitrans" derogat per l' Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1 999.

21 1 "Betums asftltics" revisat per I' Ordre Ministerial de 2l de desembre de 1999.

2I2 "Betums fluldificats" derogat pel nou article de l' Ordre Ministerial de 27 de

desembre de 1999.

213 "Emulsions asfrltiques" revisat per l' Ordre Ministeri al de 27 de desembre de 1999.
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214 "Betums fluxats" revisat per I' Ordre Ministerial de27 de desembre de 1999.

4t Per Ordre Ministerial de 2I de gener de 1988 (BOE de 3 de febrer), posteriorment

afectada per l' Ordre Ministerial de 28 de setembre de 1989 (BOE de 9 d' octubre), s'

han revisat els següents articles, relatius a elements metál'lics per a formigó armat o

pretesat:

240 "Barces llises per a formigó armat" derogat per l' Ordre Ministerial de 13 de febrer

de2002

24l "Barr.es comrgades per a formigó armat" derogat per la Ordre Ministerial de 13 de

febrer de20A2

242"l|ifalles electrosoldades" derogat per I' Ordre Ministerial de 13 de febrer de2002

243 "Filferros per a formigó pretesat" revisat per 1' Ordre Ministerial de 13 de febrer de

2002

244 "Torqals per a formigó pretesat" derogat per I' Ordre Ministerial de 13 de febrer de

2002

245 "Cordons per a formigó pretesat" derogat per I' Ordre Ministerial de l3 de febrer de

2002

246 "Cables per a formigó pretesat" derogat per I' Ordre Ministerial de 13 de febrer de

2002

24J "Barr.es per a formigó pretesat" derogat per l' Ordre Ministerial de 13 de febrer de

2002

24S "Accessoris per a formigó pretesat" revisat per la Ordre Ministerial de 13 de febrer

de2002.

5e Plec de Prescripcions Técniques Generals per a la recepció del ciment RC/88, aprovat

per Reial Decret 131211988, de 28 d' Octubre (BOE de 4 de Novembre) d' aplicació a I'

article 202"Ciments" del PG3l75 fins a la seva revisió amb I' Ordre Ministerial de27 de

desembre de 1999.
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6e Per Ordre Ministerial de 28 de setembre de 1989 (BOE de 9 d' octubre), s'ha revisat

I'article 104 "Desenvolupament i control de les obres".

7e L' Ordre Circular 294187T, de 23 de desembre de 1987, sobre riscs amb lligants

hidrocarbonats ha revisat els següents articles:

530 "Regs d' imprimació" modificatper l' Ordre Circular 512001.

531 "Regs d' adherdncia" modificat per I' Ordre Circular 512001

532 "Regs de curat" (abans "Tractaments superficials") modificat per l' Ordre Circular

sl200t.

8e L'Ordre Circular 297188T,de29 de marg de 1988, sobre estabilització de sóls "in

situ" i tractaments superficials amb lligants hidrocarbonats revisa els següents articles:

510 "Sóls estabilitzats "in situ" amb calg"

511 "Sóls estabilitzats "in situ" amb ciment" (abans "Sdls estabilitzats amb productes

bituminosos").

533 "Tractaments superficials mitjangant regs amb graveta" (abans "Macadam per

penetració amb lligants bituminosos viscosos").

540 "Tractaments superficials amb beurades bituminoses" modificat per I' Ordre

Circular 512001i la FOM/89112004.

9e L' Ordre Circular 299189T, de 23 de febrer de 1989, ha revisat 1' article

542 "Mescles bituminoses en calent", posteriorment modificat per la OC 512001 i l'
Ordre FOM/891/2004.

10o L' Ordre Ministerial de 28 de setembre de 1989 revisa 1' article 104

"Desenvolupament i control de les obres".

lle L'Ordre Circular 3lll90 C i I, de 20 de marg, harevisat l'article 550 "Paviments

de formigó vibrat" que será posteriorment modificat per la FOM/89112004.

I2e L' Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999 (BOE de 22 de gener de 2000) per

la que es revisen els següents articles:
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202 "Ciments"

211 "Betums asfrltics"

2 1 3 "Emulsions bituminoses"

214 "Betums fluxats"

Deroga els articles:

200"Calg aéria"

20I "Calg hidráulica"

210 "Quitrans"

I crea els següents articles nous:

200 "Calg per a establlització de sóls"

2l2"Betums fluidificats per a regs d' imprimació"

215 "Betums asfáltics modificats amb polímers"

21 6 "Emulsiones asfr ltiques mo difi cades amb polímers"

13e L' Ordre Ministerial de 28 de desembre de 1999 (BOE de 28 de gener

de 2000) en la es deroguen els articles:

278 *Pintt¿res a emprar en marques vials reflectores".

279 "Pintures per a imprimació anticorrosiva de superficies de materials ferris

a emprar en senyals de circulació".

289 "Microesferes de vidre a emprar en marques vials reflectores".

701 "Senyals de circulació"

Es revisa l' article 700 "Marques vials" i es creen els nous:

701 "Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectant".

702 "Refl ectors retrorefl ectants".

Projecte de senyalització de vies ciclistes a l'illa de Mallorca
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703 "Elements d' abalisament retroreflectants".

7 04 o'Barreres de seguretat".

l4e L' Ordre Circular 326100 sobre "Geotécnia vial pel que fa referéncia a materials per

a la construcció d' esplanacions i drenatge" de 17 de febrer de 2000, en la que seran

d'aplicació els articles:

290 "Geotéxtils".

300 "Desbrossament del terreny''.

301 "Demolicions".

302 "Escarificació i compactació".

303 "Escarificació i compactació del ferm existent".

304 "Prova amb supercompactador".

320"Excavació de l' esplanació i préstecs".

32I "Excavació en rases i pous".

322'oBxcavació especial de talussos en roca".

330 "Terraplens".

331 "Pedraplens".

332 "Reblerts localitzats".

333 "Reblerts tot un".

340 "Acabament i refinament de l' esplanada".

341 "Refinament de talussos".

400 "Cunetes de formigó executades en obra".

40 I'oCunetes prefabricades".

410 "Arquetes i pous de registre".

411 "Embornals i boneres".
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412 "Tubs d' acer comrgat i galvanitzat' .

420 "Rases drenants".

421 "Reblerts localitzats de material filtrant".

422 "Geotéxtils com element de filtre i drenatge".

658 "Escullera de pedres soltes".

659 "Fábrica de gabions".

670'oFonamentacions per a pilons clavats a percussió".

671 "Fonamentacions per a pilons de formigó armat emmotllats in situ".

672 "Pantalles contínues de formigó armat emmotllades in situ".

673 "Pantalles de palplanxes metál'liques".

674 o'Fonamentacions per caixons indis de formigó armat".

675 ooAncoratges".

676 "Injeccions"

677 "Jet grouting".

en substitució dels articles 300; 301 ; 302;303; 304; 320; 321; 322;330; 331; 332; 340;

341;400; 401;410; 4ll; 412; 420;421; 658; 659;670;6711.672;673 i 674 del vigent

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3/75) i

que será a I'hora modificada per la FOM/138212002 de 16 de maig.

15e L' Ordre Circular 5/2001 sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de

formigó que ha estat lleugerament modificada per I' Ordre Circular 5bis/02 i la 10bis/02,

on es modifiquen els següents articles:

530 "Regs d' imprimació" modificat per l' Ordre F0llv4l89ll2004.

531 "Regs de adheréncia" modificat per I' Ordre FOl|i4l89Il2004.

532 "Regs de cura" modificat per l' Ordre FOM/89112004.

Projecte de senyalització de vies ciclistes a loilla de Mallorca
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540 "Beurades bituminoses" modificat per l' Ordre FOM/891/2004.

542"Mescles bituminoses en calent" modificat per I' Orde Circular 2412008.

543 "Mescles bituminoses discontínues en calent per a capes de rodament" modificat per

la Ordre Circular 24/2008.

550 "Paviments de formigó vibrat" modificat per I' Ordre FOM/89112004.

I6eL' Ordre Ministerial de 13 de febrer de2002 (BOE de 6 de marg de

2002), per la que es deroguen els següents articles:

240 "Banes llises per a formigó armat"

24l "Banes comrgades per ara formigó armat"

242 "j|if.alles el ectrosoldades"

244 "Torgals per a formigó pretestat"

245 "Cordons per a formigó pretestat"

246 "Cables per a formigó pretestat"

247 "Banes per a formigó pretestat"

250 "Acer laminat per a estructures metál'liques"

25I "Acer laminat resistent a la corrosió per a estructures metál'liques"

252 "Acer forjat"

253 "Acer emmotllat"

254"Acerc inoxidables per a aparells de suport"

260 "Bronze a emprar en suports"

261 "Plom a emprar en juntes i suports"

281 "Airejadors a emprar en formigons"

283 "Plastificants a emprar en formigons"

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
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287 "Poliestiré expandit"

620 "Producte expandit per estructures metál'liques"

Es revisen els articles:

243 "Filferros per formigó pretestat"

248 "Accessoris per formigó pretestat"

280 "Aigua a emprar en morters i formigons"

285 "Productes filmógens de curat"

610 "Formigons"

Es creen els següents articles nous:

240 "Barres comrgades per a formigó estructural"

24 l "Malles el ectro soldades"

242 " Armadures básiques electrosoldades en gelo sia"

244 "Cordons de dos (2) o tres (3) filferros per a formigó pretestat"

245 "Cordons de set (7) filfenos per a formigó pretestat"

246 "Tendons per a formigó pretestat"

247 ooBarres de pretestat"

281 "Additius a emprar en morters i formigons"

283 "Addicions a emprar en formigons"

610A "Formigons d' alta resisténcia"

620 "Perfils i xapes d' acer laminat en calent per a estructures metál'liques".

17e Ordre FOM/138212002 de 16 de maig (Correcció de errates en el BOE de 26 de

novembre de2002). Modifica els següents articles:

300 "Desbrossament del terreny"

Projecte de senyalització de vies ciclistes a l'illa de Mallorca
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301 "Demolicions"

302 "Escarificació i compactació"

303 "Escarificació i compactació del ferm existent"

304 "Prova amb supercompactador"

320"Excavació de I' esplanació i préstecs"

32I "Excavació en rases i pous"

322"Excavació especial de talussos en roca"

330 "Terraplens"

331 "Pedraplens"

332 "Reblerts localitzats"

333 "Reblerts tot un"

340 "Acabament i refinament de l' esplanada"

341 "Refinament de talussos"

410 "Arquetes i pous de registre"

411 "Embornals i boneres"

412 "Tubs d' acer comrgat i galvanitzat"

658 "Escullera de pedres soltes"

659 "Fábrica de gabions"

670 "Fonamentacions per pilons clavats a percussió"

671 "Fonamentacions per pilons de formigó armat emmotllats in situ"

672 "Pantalles contínues de formigó armat emmotllades in situ"

673 "Pantalles de palplanxes metál'liques"

S' introdueixen els següents articles:

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
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290 "Geotéxtils"

333 "Reblerts tot un"

400 "Cunetes de formigó executades en obra"

401 "Cunetes prefabricades"

420 "Rases drenants"

421 "Reblerts localitzats de material filtrant"

422 "Geotéxtils com element de separació i filtre"

675 "Ancoratges"

676 "Injeccions"

677 "Jet grouting"

I queden derogats aquests articles:

400 "Cunetes i síquies de formigó executades en obra"

401 "Cunetes i síquies prefabricades de formigó"

420 "Drens subterranis"

421 "Reblerts localitzats de material filtrant"

6T4"Fonamentacions per caixons indis de formigó armat"

18e Ordre Circular sobre capes estructurals de ferms 1012002 (modificada lleugerament

per I' Ordre Circular 10bis/02), on s' aproven els següents articles:

510 "Tot-u" en substitució dels articles 500 (tot-u naturals) i 501 (tot-u artificials)

i corregit per I' Ordre FOM/89112004 d' 1 de marg.

512 "Sóls estabilitzats "in situ"", en substitució dels articles 510 "Sóls estabilitzats "in

situ" amb calg" i 5ll "sóls estabilitzats o'in situ" amb ciment" i corregit per I' Ordre

FOMl89Il2004 d' I de marg.

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
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513 "Materials tractats amb ciment (sólciment i gravaciment) en substitució dels articles

512 "sdls estabilitzats amb ciment" i 513 "gravaciment" i corregit per 1' Ordre

FOM/891/2004 d' I de marq.

551 "Formigó magre vibrat" en substitució de I' article 517 "Formigó magre" i corregit

per 1' Ordre FOM/89112004 d' 1 de marg.

19e Ordre FOM/891/2004 d' I de marg (correcció d' errates BOE 25 de maig de 2004).

Es modifiquen els següents articles:

510 "Tot-u".

512 "Sóls estabilitzats in situ"

513 "Materials tractats amb ciment (sólciment i gravaciment)"

530 "Regs d'emprimació"

531 "Regs d' adheréncia"

532 "Regs de cura"

540 "Beurades bituminoses"

542 "Mescles bituminoses en calent"

543 "Mescles bituminoses discontínues en calent per a capes de rodament"

550 "Paviments de formigó"

551 "Formigó magre vibrat"

20e Ordre Circular sobre 1' ús i especificacions que han de complir els lligants i mescles

bituminoses que incorporen cautxú procedent de pneumátics fora d' ús (NFU) 2112007.

2le Ordre FOM/381812007 de 10 de desembre per la que es dicten instruccions

complementáries per al' utilització dels elements auxiliars d' obra en la construcció de

ponts de carreteres (BOE 27 de desembre de2007). Es deroguen els següents articles:

680 "Encofrats i motlles"

681 "Puntals i cintres"

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
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693 "Muntatge d' elements prefabricats"

22e Ordre Circular 2412008, on es modifiquen els següents articles:

542"Mescles bituminoses sn calent tipus formigó bituminós"

543 "Mescles bituminoses per a capes de rodament. Mescles drenants i discontínues"

23e Ordre Circular sobre betums millorats i betums millorats d' alta viscositat amb

cautxú procedents de pneumátics fora d' ús (nfu) i criteris a tenir en compte per a la seva

fabricació in situ i ernmagatzematge en obra, 2l bisl2009.

Es consideren, per tant, com vigents tots els Articles i Recomanacions citats en aquest

punt que actualitzen, modifiquen i amplien el PG-3175. També és d'aplicació la

Normativa específica cle carreteres que es detalla a continuació.

GEOLOGIA I GEOTÉCNIA

- Ordre Circular 314190TyP, de 28 d' agost, sobre normalització dels estudis geológic-

geotécnics a incloure en avantprojectes i projectes.

SENYALITZ,ACIÓ

- Ordre Circular 8.1-IC sobre senyalització (vertical), de 28 de desembre de 1999.

- "Recomanacions per a la senyalització informativa urbana", publicades en novembre

de 1981 per la Associació de Enginyers municipals i provincials de Espanya (AIMPE).

- "Recomanacions per a el ús de plaques reflectores en la senyalització vertical de

carreteres", publicades en 1984.

- Reial Decret 55511986, de 2I de febrer (BOE de 2l de marg), pel qual s'implanta la

obligatorietat de la inclusió d' un estudi de seguretat i higiene en el treball en els

projectes d' edificació i obres públiques.

- Ordre circular 292/86T, de maig de 1986, sobre marques vials (prescripcions

técniques).

- "Catáleg de senyals de circulació", publicat en novembre de 1986.

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
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- Norma 8.2-IC sobre marques vials, aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol de

1987 (BOE de 4 d' agost i 29 de setembre).

- Instrucció 8.3-IC sobre senyalització d' obres, aprovada per Ordre Ministerial de 31 d'

agost de 1987 (BOE de 18 de setembre) sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja

i acabament d' obres fixes fora del poblat. Aquesta Ordre ha estat modificada

parcialment pel Reial

Decret 20811989, de 3 de febrer (BOE d' 1 de marg), pel que s' afegeix l' article 21 bis i

es modifica la redacció de l' article 171.b) A del Codi de la circulació.

- Ordre Circular 300/89 PyP, de 20 de ffiffi7, sobre senyalització, abalisament, defensa,

neteja i acabament d' obres fixes fora de poblat.

- Ordre Circular 301/89T, de27 d' abril, sobre senyalització d' obres.

- Ordre Circular 304/89MV, de 2l de juliol, sobre projectes de marques vials.

- Ordre Circular 309/90 CyE, de 15 de gener, sobre fites d' aresta.

- Ordre Circular 3I8l9l TyP, de 10 d' abril de 1991, sobre galvanitzat en calent

d'elements d' acer emprats en equipament vial.

- Ordre Circular 1512003 sobre Senyalització dels trams afectats per la posada en servei

de les obres. Acabaments d' obres.

- Ordre Circular 1612003 sobre Identificació i ubicació de cartells d' obra.

PREUS, TERMINIS, REVISIONS I CLASSIFICACIÓ DE CONTRACTISTES

- Ordre Circular I78164C, de 27 de maig, per la que es donen instruccions per la

proposta i fixació de les fórmules polindmiques i dels terminis parcials.

- Ordre Ministerial de 28 de marg de 1968 (BOE del 30), per la que es dicten nonnes

complementáries per a la classificació de contractistes d'obres del Estat. Modificada per

l' Ordre Ministerial de 15 d'octubre de 1987 (BOE del30).

- Ordre Ministerial de 12 de juny de 1968 (BOE de 25 de juliol), per la que es dicten

noÍnes complementáries d' aplicació al Ministeri d' Obres Públiques dels articles 67 i

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
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68 del Reglament general de contractació de I' Estat. Es refereix a la determinació de

costs indirectes.

- Ordre Ministerial de 14 de marg de 1969 (BOE del 29), per la que es dicta normes

complementáries sobre I' aplicació dels articles 67, 68 i 76 del Reglament general de

contractació. Modificada parcialment per I' Ordre Ministerial de 2l de maig de 1979

(BOE del 28). Es refereixen als costs horaris de les distintes categories laborals.

- Decret 365011970, de 19 de desembre (BOE del29), pel que s'aprova el quadre de

fórmules tipus generals de revisió de preus dels contractes d' obres de I' Estat i

Organismes autdnoms per a l' any 1971.

Complementat pel Reial Decret 216711981, de 20 d' agost (BOE de 24 de setembre),

establint noves formules tipus per a ferms i paviments.

- "Métode de cálcul per a l' obtenció del cost de maquinária en obres de carretera",

publicat en 1916. Els costs han estat actualitzats (la darrera vegada en 1989) per la

Comissió de maquinária del SEOPAN, en col'laboració amb ATEMCOP.

- Ordre Circular 316/91 PyP, de 5 de febrer de 1991, sobre "Instruccions per a la

proposta i fixació de fórmules polindmiques de revisió de preus en els projectes d' obres

de la Direcció General de Carreteres".

AMIDAMENTS I PRESSUPOSTS

- Comunicació no 3175, dejuliol, sobre cálcul, amidament i valoració d'obres de pas.

- Reial Decret 98211981, de 5 de juny (BOE de 30 de juliol), pel qual es redacten els

articles 67 i 68 del Reglament general de contractació de l' Estat, fixant els percentatges

de despeses generals i benefici industrial.

- Ordre Ministerial de 23 de novembre de 1987 (BOE d' 1 de desembre), per la que es

fixa el percentatge a qué es refereix I' article 68, apartat 1.a) del Reglament general de

contractació de I'Estat, redactat pel Reial Decret 98211987, de 5 de juny.
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- Ordre Circular 307/89G, de 28 d' agost, sobre normalització dels documents a entregar

per Contractistes i Consultors pel que fa a certificacions, amidaments i pressuposts. Són

també d' aplicació les següents noffnes técniques no específiques de carreteres:

- Instruccions per a la fabricació i subministres de formigó preparat EHPRE-72,

aprovada per Ordre de Presidéncia del Govern de 5 de maig de 1972.

- Plec de Prescripcions Tdcniques Generals per a canonades de proveiment O.M.26-7-

1974.

- Reglament sobre condicions técniques i garanties de seguretat en centrals eléctriques i

centres de transformació R.D. 327511982 de 12 de novembre.

- Instrucció per a el estudi i execució de proveiments de aigua potable de la Direcció

General de Obres Hidráuliques.

- Instrucció per a I' estudi i execució de sanejament de la Direcció General d'Obres

Hidráuliques.

- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretestat de I' Institut Eduardo Torroja de

Construcció i del Ciment.

- Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa

(THM/73, Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment).

- Reglament de línies eléctriques de alta tensió. Decret 315111968, de 28 de novembre

(BOE no 311 de27 de desembre de 1968).

- Reglament electrotécnic de baixa tensió. Decret 241311873 de 20 de setembre (BOE n'

242 de 9 de octubre de 1973).

- Plec de Prescripcions Técniques Generals per a la recepció de ciments RC-93, aprovat

per Reial Decret 82311993 de 28 de maig.

- Reglament d' explosius Reial Decret 2ll4lI978 de 2 de marg (BOE 7 de setembre de

re78).
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- Reglament d' aparells elevadors per a obres aprovat per Ordre Ministerial de 23 de

maig de 1977 (BOE 14 de juny de 1977).

- Reglament de normes básiques de seguretat minera aprovat per Reial Decret 863/85 de

2 d' abril (BOE 12 de juny de 1985).

- Llei de Protecció del Medi Ambient (BOE 23 de marg de l9l9).

- Normes d' Assaig de laboratori de Transport i Mecánica del Sól del

Centre d' Estudis i Experimentació d' Obres Públiques.

- Métodes d' Assaig del Laboratori Central d' Assaigs de Materials.

- Normes Tecnológiques de I' Edificació (N.T.I.).

- Recomanacions per a una bona protecció del formigó de l' Institut Eduardo Torroja de

la Construcció i del Ciment.

- Instrucció per a estructures d' acer de I' Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del

Ciment.

- Norma MV 10211964. Acer laminat per a estructures d' edificació.

- Norma MV 103/1972. Cálcul de les estructures d' acer laminat en 1'

edificació.

- Norma MV 104/1966. Execució de les estructures d' acer laminat en I'edificació.

- Norma MV 106/1968. Perns ordinaris i calibrats per a estructures d'acer.

- Norma MV 107/1968. Perns d' alta resisténcia per a estructures d' acer.

- Norma MV 108/1968. Perfils buits d' acer en l' edificació.

- Norma MV 20111968. Murs resistents de frbriques de maó.

- Normes de Pintures de I' Institut Nacional de Técniques Aeroespacials.

Esteban Terradas.

Per acabar, és d' aplicació la següent normativa amb carácter general.
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- Llei 3lll995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals.

- Reial Decret 162111991 de 24 d' octubre, pel que s' estableixen les disposicions

mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció.

- Reial Decret 48511997 de 14 d' abril, sobre disposicions mínimes en matéria de

Senyalització de seguretat i salut en els llocs de treball.

- Reial Decret 48611997 de 14 d' abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut

en els llocs de treball.

- Reial Decret 48711997 de 14 d' abril, sobre Manipulació de cárregues.

- Reial Decret 77311997 de 30 de maig, sobre Utllització d' equips de Protecció

Individual.

- Reial Decret 39/1997 de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció.

- Reial Decret 121511997 de 18 de juliol, sobre Utilització d' Equips de Treball.

- Reial Decret 1488/1998 de 10 de juliol, d' adaptació de la legislació de prevenció de

riscs laborals a l' Administració General de I' Estat.

- Estatut dels Treballadors (Llei 8/1980, Llei 1ll1994).

- Ordenanga de Treball de la Construcció, Vidre i Cerámica aprovat per Ordre

- Ministerial de 28 d' agost de 1970 (BOE 5l7l8l9 de setembre de 1970).

Les normes relacionades completen les prescripcions del present Plec en el que fa

referéncia a aquells materials i unitats d' obra no mencionades expressament en ell.

En cas de discrepáncia entre les normes anteriors, i exceptuant manifestació

expressa en contra en el present projecte, se entendrá que és válida la prescripció més

restrictiva.

Quan en algunes disposicions es faci referéncia a una altra que hagi estat modificada o

derogada, s' entendrá que aquesta modificació o derogació s'estén a aquella part de la

primera que hagi quedat afectada.
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El contractista está obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o Normes de

tota índole que estan promulgades per 1' Administració i tinguin aplicació en els treballs

a realitzar, tant si estan citades com si no ho estan en la relació anterior, quedant a la

decisió de I' Enginyer Director de les Obres, dirimir qualsevol discrepáncia que pogués

existir entre ells i el disposat en aquest Plec.

Será responsabilitat del contractista conéixer-los i complirJos sense poder

al'legar en cap cas que no se li hagi fet cap comunicació explícita al respecte.

100.4.- COORDINACIÓ AMB EL PG.3/75
S' ha procurat que les referéncies creuades entre el PG-3/75 i el present Plec siguin de

localització i aplicació immediata, per aixó en el tractament de les matéries que

impliquen una variació del PG-3175 s' han adoptat els següents criteris:

Matéries considerades en el PG-3175 a completar o modificar: es completa o modifica

l'apartat que procedeix, conservant la numeració i designació de I'article PG-3/75,

entenent que en la resta de I' Article es respecta el que s'ha preceptuat.

Matéries no contemplades en el PG-3175, són objecte d' un nou Article amb tractament

independent, assignant una numeració próxima a la dels articles de materials similars del

PG-3/75.

ARTICLE 101.- DISPOSICIONS GENERALS

101.1.- ADQUISICIÓ DE L'OBRA
Será d' aplicació el que es disposa en la Cláusula 3 del Plec de Cláusules

Administratives Generals per a la Contractació d' obres de I' Estat, en lo successiu

"PCAG", aprovat per Decret 3.854170, de 31 de desembre.

10I.2.- DIRECCIÓ O'ONR¡,
El direcció facultativa és directament responsable de la comprovació i vigilancia de la

correcta realització de les obres contractades. La seva titulació será Enginyer de Camins,

Canals i Ports.

Les atribucions assignades en el present Plec a la direcció facultativa i les que li assigni

la legislació vigent, podran ser delegades en el seu personal col'laborador, d' acord amb

les prescripcions establertes, podent exigir el Contractista que aquestes atribucions
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delegades s' emetin explícitament en I'ordre que consti en el corresponent "Llibre d'

Ordres" de I obra.

Qualsevol membre de l' equip col'laborador de la direcció facultativa, inclós

explícitament l' drgan de Direcció d' Obra, podrá donar, en cas d' emergéncia, segons el

seu judici, les instruccions que consideri pertinents d' entre les atribucions legals, que

seran d' obligat compliment pel Contractista.

10I.3.- FUNCIONS DEL DIRECTOR
Les funcions del director, en ordre a la direcció, control i vigiláncia de les obres que

fonamentalment afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents:

- Exigir al contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el

compliment de les condicions contractuals.

- Garantir I' execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o

modificacions degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs.

- Definir aquelles condicions técniques que els Plecs de Prescripcions coffesponents

deixen a la seva decisió.

- Resoldre totes les qüestions técniques que sorgeixin pel que fa a la interpretació de

plánols, condicions de materials i d' execució d' unitats d'obra, sempre que no es

modifiquin les condicions del Contracte.

- Estudiar les incidéncies o problemes plantejats en les obres que impedeixin el normal

compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitant, en el seu cas, les

propostes corresponents.

- Proposar les actuacions procedents per a obtenir, dels organismes oficials i dels

particulars, els permisos i autoritzacions necessaris per a l'execució de les obres i

ocupació dels béns afectats per elles, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i

servituds relacionats amb les mateixes.

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d'urgéncia o gravetat, la

direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs; per al que el

contractista haurá de posar a la seva disposició el personal i material de l' obra.

- Acreditar al contractista les obres realitzades, conforme al que está disposat en els

documents del Contracte.
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- Participar en les recepcions provisional i definitiva i redactar la liquidació de les obres,

conforme a les normes legals establertes.

El contractista estará obligat a prestar la seva col'laboració al Director per al normal

compliment de les seves funcions.

IOI.4.- PERSONAL DEL CONTRACTISTA
El contractista inclourá un Organigrama designant per a les distintes funcions, el

personal que compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les

funcions que més endavant s' indiquen amb independéncia de qué en funció de la

grandária de l' obra es puguin assumir váries d' elles per una mateixa persona.

El contractista está obligat a adscriure amb carácter exclusiu i amb residencia a peu

d'obra un Enginyer de Camins, Canals i Ports i un Enginyer Técnic d'Obres Públiques

sense perjudici de qué qualsevol altre tipus de técnics tinguin les missions que li

coffesponen, quedant aquell com representant de la contracta davant la direcció

facultativa

El contractista abans de qué s' iniciin les obres comunicará per escrit el nom de la

persona que hagi d' estar per la seva part al davant de les obres per representar-li com

"Delegat d' Obra", segons el que disposa el plec de Cláusules Administratives Generals

per a la Contractació d' Obres de I' Estat i Plecs de Licitació.

Aquest representant, amb plena dedicació a 1' obra, tindrá la titulació adequada i la

experiéncia professional suficient a judici de la Direcció d' Obra, havent de residir en la

zona oÍ es desenvolupin els treballs i no podrá ser substituit sense previ coneixement i

acceptació per part d' aquella.

Igualment, comunicará els nombres, condicions i organigrames addicionals de les

persones gue, depenent del citat representant, hagin de tenir comandament i

responsabilitat en sectors de l' obra, i será d' aplicació tot l' indicat anteriorment en

quant a experiéncia professional, substitucions de persones i residéncia.

El contractista comunicará el nom del Cap de Seguretat i Salut responsable de la

mateixa.

El contractista inclourá amb la seva oferta els "currículum vita e" del personal de la seva

organització que assignaria a aquests treballs, fins el nivell d'encarregat inclós, en la
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intel'ligéncia de qué qualsevol modificació posterior només es podrá realitzar prévia

aprovació de la direcció facultativa o per la seva ordre.

Abans que s'iniciín els treballs, la representació del contractista i la direcció facultativa,

acordaran els detalls de les seves relaciones establint-se models i procediments per a

comunicació escrita entre ambdós, transmissió d'ordres, així com la periodicitat i nivell

de reunions per al control del funcionament de les obres. Les reunions es celebraran cada

quinze (15) dies, exceptuant ordre escrita de la direcció facultativa.

La direcció facultativa podrá suspendre els treballs, sense aixó produeixi cap alteració

dels termes i terminis contractats, quan no es realitzin sota la direcció del personal

facultatiu designat per als mateixos i sempre que no es compleixi aquest requisit.

La direcció facultativa podrá exigir al contractista la designació de nou personal

facultatiu, quan el funcionament dels treballs respecte al pla de treballs així ho requereixi

a judici de la direcció facultativa. Es presumirá que existeix sempre aquest requisit en els

casos d' incompliment de les ordres rebudes o de negativa a subscriure, amb la seva

conformitat o esmenes, els documents que reflecteixen el desenvolupament de les obres,

com comunicats de situació, dades d' amidament d' elements a ocultar, resultats d'

assaigs, ordres de la direcció i análegs definits per les disposicions del contracte o

convenients per a un millor desenvolupament.

101.5.- ORDRES AL CONTRACTISTA
Será aplicable el que es disposa en la Cláusula 8 del PCAG.

Les ordres emanades de la Superioritat jerárquica del Director, excepte casos de

reconeguda urgéncia, es comunicaran al Contractista per mitjá de l'Adrega. De donar-se

l'excepció abans expressada, I'Autoritat promotora de l'ordre la comunicard a I'Adrega

amb análoga urgéncia.

Es fará constar en el Llibre d'Ordres en iniciar-se les obres o, en cas de modificacions,

durant el curs de les mateixes, amb el carácter d'ordre al Contractista, la relació de

persones que, pel cárrec que ostenten o la delegació que exercsixen, tenen facultats per

accedir a aquest llibre i transcriure en ell les que considerin necessari comunicar al

Contractista.

101.6.. LLIBRE D'INCIDENCIES
Será aplicable el que es disposa en la Cláusula 9 del PCAG
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ARTIcLE r02.- DESCnrpcIó DE LES oBRES
r02.r.- nLEC DE pRESCRIpcIoNS rtcNtquns rARTIcULARS
Será aplicable el que es disposa en I'Article 66 del Reglament General de Contractació

(Reial decret 109812001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la

Llei de Contractes de les Administracions Públiques).

En el cas que les prescripcions dels documents generals esmentats en aquest Article 66

prevegin diferents opcions per determinat material, sistema d'execució, unitat d'obra,

assaig, etc, fixará exactament la que sigui aplicable.

I02.2.- PLANOLS
Les obres es realitzaran d' acord amb els plánols del projecte utilitzat per a la seva

adjudicació i amb les instruccions i plánols complementaris d' execució que, amb detall

suficient per a la descripció de les obres, entregará lapropietat al contractista.

Será aplicable el que es disposa en I'Article 65 del RGC.

Tots els plánols de detall preparats durant I'execució de les obres ha d'estar subscrits pel

Director, sense el requisit del qual no podran executar-se els treballs corresponents.

I02.2.I.. INTERPRETACIÓ DELS PLANOLS

Qualsevol dubte en la interpretació dels plánols s' haurá de comunicar per escrit a la

direcció facultativa, qui abans de quinze (15) dies donará les explicacions necessáries

per aclarir els detalls que no estiguin perfectament definits en els Plánols.

102.2.2.- CONFRONTACIÓ DE PLANOLS I MESURES
El contractista haurá de confrontar immediatament després d'haver rebut tots

els plánols que se li hagin facilitat i haurá d' informar promptament a direcció facultativa

de les obres sobre qualsevol anomalia o contradicció. Les cotes dels Plánols prevaldran

sempre sobre les mides a escala.

El contractista haurá de confrontar els diferents plánols i comprovar les cotes abans de

preparar l' obra i será responsable per qualsevol error que hagués pogut evitar de haver-

ho fet.

102.2.3.- PLANOLS COMPLEMENTARIS DE DETALL
Será responsabilitat del contractista l' elaboració de tots els plánols complementaris de

detall que siguin necessaris per a la correcta realització de les obres. Aquests plánols

.,,:..
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seran presentats a la direcció facultativa amb quinze (15) dies laborables d' anticipació

per ala seva aprovació ilo comentaris.

102.2.4.- ARXIU DE DOCUMENTS QUE DEFTNEIXEN L' OBRA
El contractista disposará en obra d' una cópia completa del plec de prescripcions i de la

normativa legal reflectida en ell, un joc complet dels planols del projecte, així com

cópies de tots els plánols complementaris desenvolupats pel contractista i acceptats per

la direcció facultativa i dels revisats subministrats per la, direcció facultativa juntament

amb les instruccions i especificacions complementáries que els puguin acompanyar.

Mensualment i fruit d' aquest arxiu actualitzat el Contractista está obligat a presentar

una col'lecció dels plánols "As Built" o plánols d'obra realment executada, degudament

contrastada amb les dades obtingudes conjuntament amb la, direcció facultativa essent

del seu compte les despeses ocasionades per aquest motiu.

Les dades reflectides en els plánols "As Built" s' hauran de contrastar i ser aprovats pel

responsable de garantia de qualitat del contractista.

102.3.. CONTRADICCIONS, OMISSIONS- ERRORS EN LA DOCUMENTACIÓ
El que es menciona en els plecs de prescripcions técniques general i particular i omés en

els plánols o viceversa, s' haurá d' executar com si estigués contingut en tots aquests

documents.

En cas de contradicció entre els Plánols del Projecte i els Plecs de Prescripcions

prevaldrá el prescrit en aquests darrers.

Les omissions en plánols i plecs o les descripcions errónies de detalls de I'obra, que

siguin manifestament indispensables per dur a terme l' esperit o la intenció exposats en

els plánols i plecs o que per ús i costum s'hagin de realítzar, no tan sols no eximeixen al

contractista de l'obligació d' executar aquests detalls de obra omesos o erróniament

descrits, sinó que, pel contrari s'hauran d'executar com si haguessin estat completa i

correctament esp eci ficats.

Per a l'execució dels detalles mencionats, el contractista preparará uns croquis que

disposará la direcció facultativa a la seva aprovació i posterior execució i abonament.
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En qualsevol cas les contradiccions, omissions o effors que s'adverteixin en aquests

documents per la direcció facultativa o pel contractista, s' hauran de reflectir

preceptivament en el llibre d' ordres.

102.4.. DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR AL CONTRACTISTA
Els documents, tant del projecte com altres complementaris que la en direcció facultativa

tregui al contractista, poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons es

detalla en el present article.

I02.4.I.. DOCUMENTS CONTRACTUALS
S' aplicará el disposat en el Reglament General de Contractació de I' Estat.

Será document contractual el programa de treball quan sigui obligatori, d'acord amb el

disposat a l' article 128 del Reglament General de Contractació o, en el seu defecte,

quan ho disposi expressament el plec de Cláusules Administratives Particulars.

En el cas que s' estimi necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del

projecte, es fará constar així en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars, establint

a continuació, les noffnes per les que es regiran els incidents de contractació amb els

altres documents contractuals.

No obstant l' anterior, el carácter contractual només es considerará aplicable a aquest

document si es menciona expressament en els Plecs de Licitació d'acord amb l' article

81 del Reglament de Contractació de l' Estudi 1.2.3.2.

Documents informatius.

Tant la informació geotécnia del projecte com les dades sobre procedéncia de materials,

a menys que tal procedéncia se exigeixi en el corresponent article del Plec de

Prescripcions Tdcniques Particulars, assaigs, condicions locals, diagrames de moviments

de terres, estudis de maquinária, de condicions climátiques, de justificació de preus i, en

general, tots els que s' inclouen habitualment en la memdria dels projectes, són

informatius i en conseqüéncia, s'han d'acceptar tan sols com complements de la

informació que el contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Per tant, el contractista será responsable dels errors que es puguin derivar del seu defecte

o negligéncia en la consecució de totes les dades que afectin al contracte, al planejament

i a I' execució de les obres.
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102.4.2.- DOCUMENTS INFORMATIUS
Les dades sobre sondeigs, procedéncia de materials, a menys que tal procedéncia

s'exigeixi en el plec de prescripcions técniques particulars, assaigs, condicions locals,

diagrames de moviments de terres, estudis de maquinária, de programació, de condicions

climátiques, de justificació de preus i, en general, tots els que s'inclouen habitualment en

la memória dels projectes, són documents informatius. Aquests documents representen

una opinió fundada de I' Administració. No obstant, aixó no suposa que es

responsabilitzi

de la certesa de les dades que es subministren; i, en conseqüéncia, s'ha d'acceptar tan

sols com a complement de la informació que el contractista ha d'adquirir directament i

amb els seus propis mitjans.

Per tant, el contractista será responsable dels effors que es puguin derivar del seu defecte

o negligéncia en la consecució de totes les dades que afectin al contracte, al planejament

i a l'execució de les obres.

102.4.3.- DOCUMENTS QUE DEFTNETXEN LES OBRES I ORDRE DE

PRELACIÓ
Les obres queden definides pels plánols, els plecs de prescripcions i la normativa inclosa

al'apaftat 100.3 del present plec.

No és propdsit, tanmateix, de plánols i plecs de prescripcions el definir tots i cadascun

dels detalls o particularitats constructives que pugui requerir l'execució de les obres, ni

será responsabilitat de I' administració, del projectista o de la direcció facultativa 1'

abséncia d' aquests detalls, que s' hauran d'executar, en qualsevol cas, pel contractista,

d'acord amb la normativa vigent i seguint criteris ámpliament acceptats enlarealització

d' obres similars.

102.4.4.- COMPLIMENT DE LES ORDENAI\CES I NORMATIVA VIGENTS

El contractista está obligat al compliment de la legislació vigent que, per qualsevol

concepte, durant el desenvolupament dels treballs, li sigui d'aplicació, malgrat no es

trobi expressament indicada en aquest plec o en qualsevol altre document de carácter

contractual.
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ARTTcLE r03.- INICIacTó DE LES oBRES
103.r.- TNSPECCTó un LEs oBRES
Será d' aplicació el disposat en la Cláusula2l del PCAG.

Correspon la funció d'inspecció de les obres als superiors jerárquics de director dins de

l'organització del Departament de Territori i Infraestructures de la Direcció Insular

d'Infraestructures i Mobilitat, sense perjudici de la inspecció complementária que es

pugui establir a I' empara de la Cláusula2l del PCAG.

Si, excepcionalment, el Director estigués afectat a Servei distint al que hagi estat adscrita

I'obra, i en defecte del que disposi la Resolució en la que se li designi per a tal funció, el

Servei, als exclusius efectes d' inspecció, designará les persones o órgans a qui

competeixi aquesta funció.

103.2.- COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG
S' aplicará el disposat en l' Article 127 del RGC i en les Cláusules 24,25 i26

del PCAG. Es fará constar, a més dels continguts expressats en aquest article i cláusules,

les contradiccions, errors o omissions que s' haguessin observat en els documents

contractuals del projecte.

El contractista transcriurá, i la direcció facultativa autontzard amb la seva firma, el text

de I' Acta en el Llibre d' Ordres.

La comprovació del replanteig haurá d' incloure, com a mínim, 1' eix principal dels

diversos trams d'obra i els eixos principals de les obres de fábrica; així com els punt

fixes o auxiliars necessaris per als successius replanteigs de detall.

Les bases de replanteig es marcaran mitjangant monuments de carácter permanent.

Les dades, cotes i punts fixats s' anotaran en un annex a l' Acta de Comprovació del

Replanteig; al que s' unirá l' expedient de l' obra, entregant-ne una cópia al Contractista.

103.3.- PROGRAMA DE TREBALLS
Será aplicable el que es disposa en els Articles 128 i 129 del RGC i en la Cláusula 2l del

PCAG.

El Plec de Prescripcions Técniques Particulars, bé expressament, per citació d'Instrucció

de carácter general dictada a I'empara de l'Article 74 del RGC, o mitjangant referéncia al

Programa que amb carácter informatiu figuri en el Projecte aprovat, fixará el métode a

emprar, tals com a diagrama de barres, Pert, C. P. M. o análegs, i grau de
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desenvolupament, especificant els grups d'unitats d'obra que constitueixen cadascuna de

les activitats, els trams en qué han de dividir-se les obres, i la relació d'obres, com a

túnels, grans viaductes i análogues, que exigeixen un programa específic.

El programa de treballs haurá de tenir en compte els períodes que I'Adrega d'obra precisa

per procedir als replantejos de detall i als preceptius assajos d'acceptació.

El contractista está obligat a presentar un programa de treballs d'acord amb el que

s'indiqui respecte al termini i forma en els Plecs de Licitació, o en el seu defecte en l'
annex del pla d' obra de la petició d' oferta.

103.4.. ORDRE D' INICIACIÓ DE LES OBRES
Será aplicable el que es disposa en I'Article 127 del RGC i en la Cláusula24 del PCAG.

Si, no obstant aixd haver formulat observacions el Contractista que poguessin afectar a

I'execució del Projecte, el Director decidís la seva iniciació, el Contractista está obligat a

iniciar-les, sense perjudici del seu dret a exigir, si escau, la responsabilitat que a

I'Administració incumbeix com a conseqüéncia immediata i directa de les ordres que

emet.

103.5.- TERMINI D' EXECUCIÓ DE LES OBRES
Les obres a qué es refereix el present Plec de Prescripcions Técniques hauran de quedar

acabades en el termini que s' assenyala en les condicions de la licitació per a l' execució

per contracta, o en el termini que el contractista hagués ofert amb ocasió d' aquesta

licitació i fos acceptada pel contracte subsegüent. El que s'ha indicat anteriorment és així

mateix aplicable per als terminis parcials si així s' hagués fet constar.

Tot termini compromés comenga al principi del dia següent al de la signatura

de l' acta o del fet que serveixi de punt de partida a aquest termini. Quan es fixa en dies,

aquests seran naturals i el darrer es computará com sencer.

Quan el termini es fixi en mesos, es contará de data a data excepte que s' especifiqui

quin mes del calendari es tracta. Si no existeix la data coffesponent en la que es frnalitza,

aquest acabará el darrer dia d' aquell mes.

103.6.. CONSIDERACIONS PREVIES A L' EXECUCIÓ DE LES OBRES

103.6.1.- EXAMEN DE LES PROPIETATS AFECTADES PER LES OBRES
El contractista informará a la direcció facultativa de la incidéncia dels sistemes

constructius en les propietats próximes.
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La direcció facultativa d'acord amb els propietaris establirá el métode de recopilació de

la informació sobre l' estat de les propietats i les necessitats d'ús d'actes notarials o

similars.

Abans del comengament dels treballs, el contractista presentará a la direcció facultativa

un informe degudament documentat sobre l' estat actual de les propietats i terrenys.

103.6.2.. SERVEIS PÚBLICS AFECTATS
La situació dels serveis i propietats que s' indiquen en els plánols ha estat definida amb

la informació disponible peró no hi ha garantia sobre la total exactitud d' aquestes dades.

Tampoc es pot garantir que no existeixin altres serveis i propietats que no s' hagin pogut

detectar.

El contractista consultará als afectats abans del comengament dels treballs sobre la

situació exacta dels serveis existents i adoptará sistemes de construcció que evitin danys.

El contractista prendrá mesures per al desviament o retirada de serveis que puguin exigir

la seva própia conveniéncia o el métode constructiu. En aquest cas requerirá préviament

I'aprovació de l' afectat i de la direcció facultativa.

Si es trobés algun servei no assenyalat en el Projecte el contractista ho notificará

immediatament per escrit a la direcció facultativa.

El programa de treball, aprovat i en vigor, subministra a la direcció facultativa la

informació necessária per organitzar tots els desviaments o retirades de serveis previstos

en el Projecte en el moment adequat per a la realitzacií de les obres.

103.6.3.. TANCAT DE TERRENYS I ACCESSOS PROVISIONALS A
PROPIETATS
Abans de comengar els treballs en una zona determinada el contractista procedirá al seu

tancament si així estigués previst en el Projecte o ho exigís la direcció facultativa. El

contractista inspeccionará i mantindrá l' estat del tancament i corregirá els defectes i

deterioraments amb la máxima rapidesa.

Es mantindrá el tancament dels terrenys fins que s' acabin les obres enlazona afectada.

Abans de tallar l' accés a una propietat, el contractista, prévia aprovació la direcció

facultativa, informará amb quinze dies d' anticipació als afectats i proveirá un accés

alternatiu.
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El contractista executará els accessos provisionals que determini la direcció facultativa a

les propietats adjacents l' accés del qual es vegi afectat pels treballs o tancaments

provisionals.

Els tancaments i accessos provisionals i les reposicions necessáries no seran objecte

d'abonament independent, i, per tant, són a compte del contractista.

ARTICLE 104.. DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES

104.1.- REPLANTEIG DE DETALL DE LES OBRES
Com acte inicial dels treballs, la direcció facultativa i el contractista comprovaran i

inventariaran les bases de replanteig que han servit de suport per a la realització del

projecte. Només es consideraran com inicialment válides aquelles marcades sobre

monuments permanents que no mostrin senyals d'alteració.

La direcció facultativa de les obres aprovará els replanteigs de detall necessaris per a la

execució de les obres, i subministrard al contractista tota la informació que disposi per a

qué puguin ser realitzats.

104.1.1.- ELEMENTS QUE S' ENTREGARAN AL CONTRACTISTA
Mitjangant un acta de reconeixement, el contractista donará per rebudes les bases de

replanteig que s' hagin trobat en condicions satisfactóries de conservació. A partir

d'aquest moment será responsabilitat del Contractista la conservació i manteniment de

les bases, degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents

aixecaments complementaris.

I04.I.2.. PLA DE REPLANTEIG
El contractista, en base a la informació del Projecte, i fites de replanteig conservades,

elaborará un pla de replanteig que inclogui la comprovació de les coordenades de les

fites existents i la seva cota d' elevació, col'locació i assignació de coordenades i cota

d'elevació a les bases complementáries i programa de replanteig i anivellació de punts

d'alineacions principals, secundáries i obres de fábrica.

Aquest programa será entregat a la direcció facultativa per a la seva aprovació i

inspecció i comprovació dels treballs de replanteig.
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104.1.3.- REpLANTEIG I ANIVELL¡.cIó DE pUNTS D' ALINEACIoNS
PRINCIPALS
El contractista procedirá al replanteig i estacada de punts característics de les alineacions

principals partint de les bases de replanteig comprovades i aprovades per la direcció

facultativa com válides per a l' execució dels treballs.

Així mateix executará els treballs d' anivellació necessaris per a assignar la corresponent

cota d' elevació als punts característics.

La ubicació dels punts característics es realitzará de forma que es pugui conservar el més

possible en situació segura durant el desenvolupament dels treballs.

104.I.6.- RESPONSABILITAT DEL REPLANTEIG
Será responsabilitat del contractista la realització dels treballs inclosos en el pla de

replanteig, així com tots els treballs de topografia necessaris per a I'execució de les

obres, conservació i reposició de fites, excloent-se els treballs de comprovació realitzats

per la direcció facultativa.

Els treballs, responsabilitat del contractista, anteriorment mencionats, seran al seu cárrec

i per tant es consideraran repercutits en els corresponents preus unitaris d' adjudicació.

104.2.- EQUTPS r MAQUTNARTA

Qualsevol modificació que el contractista proposés introduir en l' equip de maquinária

I'aportació del qual tingui carácter obligatori per ser exigida en el contracte o haver estat

compromesa en la licitació, haurá de ser acceptada per I'Administració, previ informe de

la direcció facultativa.

Els equips i maquinária necessaris per a l' execució de totes les unitats d' obra hauran de

ser justificats préviament pel contractista, d'acord amb el volum d' obra arealitzar i amb

el programa de treballs de les obres, i presentat a la per a la direcció facultativa seva

aprovació.

Aquesta aprovació de la direcció facultativa es referirá exclusivament a la comprovació

de qué I' equip mencionat compleix amb les condicions ofertes pel contractista i no

eximirá en cap cas a aquest de ser 1' únic responsable de la qualitat i del termini d'

execució de les obres.

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
36



iii!
GOVERN
ILLES
BALEARS\

.:.

ffillles
Sostenibles

Consell de
Mallorca

I Departament de Tenitod i lnftaestruclurcs

L'equip s'haurá de mantenir en tot moment, en condicions de treball satisfactóries, i

exclusivament dedicat a les obres del contracte, no podent ser retirat sense autoització

escrita de la direcció facultativa, prévia justificació que s'han acabat les unitats d' obra

per a l' execució de la que s' havia previst.

104.3.- ASSAIGS

104.3.1.- GARANTIA I CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES
Una vegada adjudicada I' oferta i un mes abans de la data programadaper a I'inici dels

treballs, el contractista enviará a la direcció facultativa un programa de Garantia de

Qualitat.

La direcció facultativa avaluará el programa i comunicará per escrit al contractista la

seva aprovació o comentaris.

104.3.2.- AUTOCONTROL DEL CONTRACTISTA
El contractista está obligat a realitzar el seu "autocontrol" consistent per una part en el

control de les cotes, toleráncies i geométric en general, i per altra part en el de qualitat,

mitjangant assaigs de materials, densitats de compactació, etc.

Per al compliment de tot d'anterior el contractista haurá de preveure un pla de control de

qualitat, amb expressió dels mitjans materials i personals que s'hagin d' assignar al

control de qualitat, el seu esquema organitzatiu i programació temporal, i tots els

extrems que es considerin oportuns per a qué I'administració pugui jutjar aquest aspecte.

Independentment de la inspecció de la qualitat que realitzi la direcció facultativa, el

contractista realitzard, al seu cárrec, els assaigs i proves que siguin necessaris per a la

adequada comprovació sistemática que, tant els materials que s' emprin en les obres com

la prdpia obra que s' executa, compleixin les condicions requerides.

El contractista haurá d' instal'lar en obra un laboratori d'assaigs equipat amb el personal

i elements necessaris per realitzar un complet control de les distintes unitats d' obra.

S'entén que no comunicará a I' Administració, representada per l' Enginyer Director de

les obres o la persona delegada per ell mateix a I' efecte, que una unitat d' obra está

acabada, al seu judici, per a la seva comprovació per l'Enginyer Director de les obres,

fins que el mateix contractista, mitjangant el seu personal facultat per al cas, hagi fet les

seves própies comprovacions i assaigs i s'hagi assegurat de complir les especificacions.

Aixó és sense perjudici de qué l' Enginyer Director de les obres faci les inspeccions i
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proves que cregui oportunes en qualsevol moment de I' execució. Per aixó, el

contractista está obligat a disposar en obra dels equips necessaris i suficients, tant

materials de laboratori, instal'lacions, aparells, etc., com humans, amb facultatius i

auxiliars, capacitats per fer aquests amidaments i assaigs.

104.3.3.. CONTROL DE LA DIRECCIÓ
Amb independéncia de I' anterior, l' Enginyer Director de les obres executará les

comprovacions, amidaments i assaigs que estimi oportuns. L' Enginyer Director de les

obres podrá prohibir l' execució d' una unitat d' obra si no estan disponibles els

elements de control del contractista per a la mateixa, essent tota la responsabilitat del

contractista les eventuals conseqüéncies de demora, costs, etc.

Aquestes comprovacions es rcalitzaran totalment al seu cárrec, f,rns i tot els mitjans

materials i má d' obra necessária per a la seva realització. El cost d'aquestes operacions

estará inclós en el preu de les diferents unitats d' obra.

Per tant, després que el Contractista s' hagi assegurat en els seus assaigs i amidaments de

control que en un tram una Unitat d' Obra está acabada i compleix les especificacions,

ho comunicará, a 1' Enginyer Director de les obres per a qué pugui procedir a fer els seus

amidaments i assaigs de Control, pel que donará les máximes facilitats.

104.3.4.- ASSAIGS
Será preceptiva la realització dels assaigs mencionats expressament en els plecs de

prescripcions técniques o citats en la normativa técnica de carácter general que resulti

aplicable.

En relació amb els productes importats d' altres Estats membres de la Comunitat

Económica Europea, encara que la seva designació i, eventualment, el seu marcatge

fossin distints dels indicats en el present plec, no será necessária la realització de nous

assaigs si dels documents que acompanyen a aquests productes s'entengués clarament

que es tracta, efectivament, de productes iddntics als que es designen a Espanya d' una

altra

forma. Es tindran en compte, per aixó, els resultats dels assaigs que haguessin realitzat

les autoritats competents dels citats Estats, segons les seves própies nofines.

Si una partida fos identificable, el contractista presentará un full d' assaigs, subscrita per

un laboratori acceptat pel Ministeri de Foment, o per altre Laboratori U. Otot"tr;
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Organisme de control o certificació acreditat en un Estat membro de la Comunitat

Económica Europea, sobre la base de les prescripcions técniques coffesponents, s'

efectuaran únicament els assaigs que siguin necessaris per comprovar que el producte no

ha estat aherat durant els processos posteriors a la rcalització d' aquests assaigs.

El límit máxim fixat en els plecs de cláusules administratives per a I' import de les

despeses que s' originin per a assaigs i análisis de materials i unitats d' obra a compte

del Contractista no será d' aplicació als necessaris per a comprovar la presumpta

existéncia de vicis o defectes de construcció ocults.

Si es confirmés la seva existéncia, aquestes despeses s' imputaran al contractista.

La direcció facultativa assenyalará la classe i el nombre d' assaigs de contrast que

realitzi pel seu compte per al control de qualitat dels materials i de les unitats d' obra

executades. El Contractista fixará en el seu pla de qualitat (que haurá d' aprovar la

Direcció de I'Obra) el nombre i classe d' assaigs per a aquesta finalitat, els qual cofferan

del seu compte fins un máxim de I'un per cent (1%) del Pressupost d' Execució Material

del Projecte.

Els assaigs i proves verificades durant la realització de la instal'lació no tenen altre

carácter que el de simples antecedents per a la recepció. Per tant l'admissió de materials

o obres, en qualsevol forma que es realitzin, no atenuen les obligacions de reparar o

reposar que el contractista contreu si, les instal'lacions fossin inacceptables, parcial o

totalment, en I' acte de reconeixement final i prova de recepció.

Els materials i unitats o parts d' unitat d' obra necessaris per als assaigs i proves de

control de qualitat no es consideraran, a efectes d' amidament, com obra executada,

havent de ser reposats en cas d' obtenir-se elements d' obra ja acabats.

No es computaran com despeses, les derivades del control de qualitat quan d'ell

resultessin unes unitats d' obra incorrectament executades o materials de característiques

inadequades.

Els assaigs a realitzar amb cárrec a aquell u per cent i els addicionals que es poguessin

exigir a I' adjudicatari es valoraran segons tarifes oficials, deduides del Decret 736, de 4

de Febrer de 1969 i les seves actualitzacions posteriors, o tarifes aplicades per

laboratoris oficials. No s'inclouran els desplagaments a l'obra dels qui hi treballen.
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Els assaigs ordenats per la direcció facultativa per damunt de I'un per cent del pressupost

d'execució material seran abonats al Contractista només si els resultats mostressin la

qualitat i execució adequats, i no en cas contrari.

Els procediments d' assaig s' ajustaran a norrnes oficials, i per part del contractista no es

podrá exigir responsabilitat ni indemnització, ni es podrá adduir com causa justificada de

demora en l' execució, l' ús de métodes d'assaig convencionals davant d' altres més

eficagos (com per exemple, determinació de densitats i humitats "in situ" pel mdtode de

I' arena enfront a procediments radioactius). A aquest objecte, el contractista programará

els seus talls de manera que no es produeixin aquestes demores.

Els assaigs de materials i de la qualitat d' execució de les obres es realitzaran d'acord a

les Normes d' Assaig de Laboratori del Transport i Mecánica del Sól aprovades per la

Direcció General de Carreteres; i si algun dels assaigs previstos no estigués encara

normalitzat per aquest Organisme, es realitzará conforme a les norrnes UNE, A.S.T.M.

(American Society for Testing Materials), A.A.S.H.O. (American Association of State

Highway Officials), DIN, o bé segons es detalla en el corresponent Article.

Els assaigs s'executaran en els laboratoris indicats per la Direcció de les obres o en els

proposats pel contractista i aprovats per ella.

Per la direcció facultativa no es consideraran válids sinó els resultats obtinguts pels seus

propis mitjans o per ella assenyalats. D'aquesta manera no s'acceptaran els resultats

obtinguts per mitjans de control del contractista en cas de discrepáncia amb els de la

direcció facultativa. La dilucidació d' aquests casos, a requeriment del Contractista,

s'efectuará per laboratoris oficials o acceptats per la Direcció de les Obres. Si d' aquests

nous assaigs resultés l'acceptació del material o unitat d' obra, l' Administració estaria

obligada a la consideració dins de I'un per cent del Pressupost d' Execució Material o a

l'abonament apart, en el cas d' haver-se sobrepassat, amb ambdós assaigs, i amb els

criteris abans indicats.

104.3.5.- PROVES
Abans de la recepció i una vegada, totalment acabats els treballs, es duran a terme les

coffesponents proves dels elements d'obra, amb objecte de comprovarla seva correcta

adequació a la finalitat a la que es destinen. Si les proves donessin resultat negatiu el

Contractista haurá de fer els elements o parts inadequades en el termini que fixi, la
40
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direcció facultativa havent de realitzar-se noves proves al seu cárrec i la reposició dels

elements necessaris fins I' obtenció del resultat positiu en les proves.

104.4.- MATERIALS
Tots els materials han de ser adequats a la finalitat ala que es destinen i havent tingut en

compte les bases de preus i formació de pressuposts, s' entén que seran de la millor

qualitat en la seva classe d' entre els existents en el mercat.

Per aixd, i malgrat que per les seves característiques particulars o de menor importáncia

relativa no hagin merescut ser objecte de definició més explícita, la seva utilització

quedará condicionada a l' aprovació de, direcció facultativa qui podrá determinar les

proves o assaigs de recepció que estan adequades a I'efecte.

En tot cas els materials seran d' igual o millor qualitat que la que es pogués deduir de la

seva procedéncia, valoració o característiques, citades en algun document del Projecte,

quedaran subjectes a nofines oficials o criteris de bona fabricació del ram, i la direcció

facultativa podrá exigir el seu subministrament, per signatura que ofereixi les adequades

garanties.

Si el plec de prescripcions técniques particulars fixés la procedéncia d'uns materials, i

durant I'execució de les obres es trobessin uns altres idonis que es poguessin emprar

amb avantatge técnica o econdmica sobre aquells, el Director de les obres podrd

autoitzar o, en el seu cas, ordenar un canvi de proceddncia a favor d' aquests.

Si el plec de prescripcions técniques particulars no exigís una determinada procedéncia,

el contractista notificará al Director de les obres amb suficient temps la procedéncia dels

materials que vulgui tttilitzar, amb la finalitat que la direcció facultativa pugui ordenar

els assaigs necessaris per a acreditarla seva idoneitat. L' acceptació de les procedéncies

proposades será requisit indispensable per a I'aplec dels materials, sense perjudici de la

ulterior comprovació, en qualsevol moment, de la permanéncia d' aquesta idoneitat.

Les xifres que per a pesos o volums de materials figuren en les unitats compostes del

quadre de preus No 2, serviran només per al coneixement del cost d' aquests materials

aplegats a peu d' obra, peró en cap cas tindran valor a efectes de definir les proporciones

de les mescles ni el volum necessari en aplecs per aconseguir la seva unitat, compactada

en obra.
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Els productes importats d' altres estats membres de la comunitat econdmica europea,

fins i tot si s' haguessin fabricat segons les prescripcions técniques diferents de les que

es contemplen en el present plec, es podran utllitzar si asseguressin un nivell de

protecció de la seguretat dels usuaris equivalent al que proporcionen aquestes.

Si el contractista obtingués de terrenys de titularitat pública productes minerals en

quantitat superior a la requerida per a I' obra, l' administració podrá apropiar-se dels

excessos, sense perjudici de les responsabilitats que per aixó es poguessin derivar.

El direcció facultativa autoritzará al contractista l' ús dels materials procedents de

demolició, excavació o tala en les obres; en cas contrari li ordenará els punts i formes d'

aplec d' aquests materials, i el contractista tindrá dret a I' abonament de les despeses

suplementári es de transport, vi giláncia i emma gatzematge.

104.5.- APLECS
Les ubicacions de les árees per a la instal'lació dels aplecs seran proposats pel

contractista sota 1' aprovació de la direcció facultativa. S' aplicará així mateix el que s'

indica en l' apartat sobre ocupació temporal de terrenys i en la Memória.

L'emplagament dels aplecs en els terrenys de les obres o en els marginals els poguessin

afectar, així com el dels eventuals magatzems, requeriran I'aprovació prévia de la

direcció facultativa.

Si els aplecs d'árids es disposen sobre el terreny natural, no s'empraran els seus quinze

centímetres (15 cm) inferiors. Aquests aplecs es construiran per capes de gruixária a

metre i mig (1,5 m), i no per munts cónics: Les cárregues es col'locaran adjacents,

prenent les mesures oportunes per evitar la seva segregació.

Si es detectessin anomalies en el subministrament, els materials s' aplegaran per separat

fins confirmar la seva acceptabilitat. Aquesta mateixa mesura s'aplicará quan s'autoritzi

un canvi de procedéncia.

Les superficies utilitzades s'hauran de condicionar, una vegada utllitzat I'aplec, tornant

les al seu estat natural.

Totes les despeses i indemnitzacions, en el seu cas, que es derivin de la utilització dels

aplecs seran a compte del contractista.
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104.6.- TREBALLS NOCTURNS
Per la tipologia de l'obra no es considera que es vaguin arealitzar treballs noctums. Així

mateix es tenen en compte les següents consideracions:

Els treballs noctums daura de ser préviament autoritzats del Director de les obres, i

realitzar-se solament en les unitats d'obra que l'indiqui. El contractista haurá d'instal'lar

equips d'il'luminació, del tipus i intensitat que el Director de les obres ordeni, i mantenir

los en perfecte Estat mentre durin els treballs.

104.7 .. TREBALLS DEFECTUOSOS
El plec de prescripcions técniques particulars haurá, en el seu cas, d'expressar els límits

dins dels que s'exercirá la facultat de la direcció facultativa e proposar a l'Administració

l' acceptació d'unitats d'obra defectuoses o que no compleixin estrictament les

condicions del contracte, amb la consegüent rebaixa dels preus, si estimés que les

mateixes són, no obstant aixó, admissibles. En aquest cas el contractista quedará obligat

a acceptar els preus rebaixats fixats per I'Administració, a no ser que prefereixi demolir i

reconstruir les unitats defectuoses pel seu compte i d'acord amb les condicions del

contracte.

La direcció facultativa, en el cas que decidís la demolició i reconstrucció de qualsevol

obra defectuosa, podrá exigir del contractista la proposta de les pertinents modificacions

en el programa de treball, maquinária, equip i personal facultatiu, que garanteixin el

compliment dels terminis o la recuperació, en el seu cas, del retrás sofert.

104.8.. CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ DE DESVIAMENTS
Si, per necessitats sorgides durant el desenvolupament de les obres, fos necessari

construir desviaments provisionals o accessos a trams total o parcialment acabats, es

construiran d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa com si haguessin

figurat en els documents del contracte; perd el contractista tindrá dret a qué se li abonin

les despeses ocasionades.

Excepte que el plec de prescripcions técniques particulars disposés una altra cosa,

s'entendrá inclós en el preu dels desviaments previstos en el contracte l'abonament de

les despeses de la seva conservació. El mateix ocorrerá amb els trams d' obra la

utilització dels quals hagi estat així prevista.
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104.9.- SENYALITZACIO, ABALISAMENT I DEFENSA D'OBRES I
INSTAL.LACIONS
El contractista será responsable de I' estricte compliment de les disposicions vigents en

la matéria, i determinará les mesures que s' hauran d'adoptar en cada ocasió per a

senyalitzar, abalisar i, en el seu cas? defensar les obres que afectin a la lliure circulació.

La direcció facultativa podrá introduir les modificacions i ampliacions que consideri

adequades per a cada tall, mitjangant les oportunes ordres escrites, les quals seran d'

obligat compliment per part del contractista.

No s' hauran d' iniciar activitats que afecten a la lliure circulació per una carretera sense

que s' hagi col'locatla coffesponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defensa.

Aquests elements hauran de ser modificats i fins i tot retirats per qui els va col'locar, tan

aviat com canvii o desaparegui l' afecció ala lliure circulació que va originar la seva

col'locació, qualsevol que fos el període de temps en qué no fossin necessaris,

especialment en hores nocturnes i dies festius.

Si no es complís l' anterior l' Administració els podrá retirar, bé directament o per mitjá

de tercers, passant I' oportú cárrec de despeses al contractista, qui no podrá iniciar de

nou les obres sense abonar-ho ni sense restablir-los.

Si la senyalització d' instal'lacions s' apliqués sobre instal'lacions dependents d'altres

Organismes públics, el contractista estará a més obligat al que sobre el plec particular

estableixin aquests; essent del seu compte les despeses d'aquest Organisme en exercici

de les facultats inspectores que li siguin de la seva competéncia.

La senyalització de les obres durant I' execució es fará d'acord amb I' Ordre Ministerial

de 31 d' agost de 1987 per la que es va aprovar la Norma de Carreteres 8.3.- I.C.

Senyalització d' Obres, i demés disposicions al respecte que existeixin o poguessin

entrar en vigor abans de I' acabament de les obres.

Una vegada adjudicades les obres i aprovat el corresponent programa de treball, el

Contractista elaborará un Pla de Senyalització, Abalisament i Defensa de l' obra en el

que s'analitzin, desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d'

execució de I' obra, les previsions contingudes en el Projecte.
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El Pla haurá de ser presentat a I' aprovació expressa de la direcció facultativa i del

coordinador de seguretat i salut laboral. En tot cas, tant respecte a I'aprovació del Pla

com respecte a I' aplicació del mateix durant el desenvolupament de I' obra, la Direcció

facultativa actuará d'acord amb el disposat en I' Article2 de la O.M. 31-8-87 (8.3.I.C.).

La direcció facultativa ratificará o rectificará el tipus de senyal a emprar conforme a les

norrnes vigents en el moment de la construcció, essent a compte i responsabilitat del

Contractista I'establiment, vigiláncia i conservació de les senyals que siguin necessáries.

El contractista assenyalará l' existéncia de rases obertes, impedirá I' accés a elles a totes

les persones alienes a l' obra i tancará tota zona perillosa, havent d'establir la vigiláncia

necessária, en especial de nit per evitar danys al tránsit i a les persones que hagin de

travessar lazonade les obres.

Les senyals de tránsit compliran el nivell de reflectáncia mínim exigit a la 8.3- IC i

estaran en bon estat de conservació.

104.10.- PRECAUCIONS ESPECIALS DURANT L' EXECUCIO DE LES

OBRES

104.10.1.- DRENATGE
Durant les diverses etapes de la seva construcció, les obres es mantindran en tot moment

en perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i demés desguassos es conseryaran i

mantindran de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents.

IO4.IO.2.- GELADES

Quan es prevegin gelades, el contractista protegirá totes les zones de les obres que

poguessin ser perjudicades per elles. Les parts fetes malbé s' aixecaran i reconstruiran al

seu cárrec, d'acord amb el present plec.

104.10.3.. INCENDIS
El contractista s' haurá d'atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control

d'incendis, i a les instruccions complementáries, o que es dictin per la direcció

facultativa.
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En tot cas, adoptará les mesures necessáries per evitar que se encenguin focs

innecessaris, i será responsable d' evitar la propagació dels que es requereixin per a l'

execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que es poguessin produir.

104.11.- MODIFICACIONS D' OBRA
Quan la direcció facultativa ordenés, en cas de emergéncia, la realització d'aquelles

unitats d'obra que fossin imprescindibles o indispensables per a garantir o salvaguardar

la permanéncia de parts d'obra ja executades anteriorment, o per evitar danys immediats

a tercers, si aquestes unitats d' obra no figuressin en els quadres de preus del contracte, o

si la seva execució requerís alteració d'importáncia en els programes de treball i

disposició de maquinária, donant-se així mateix les circumstáncies que aquesta

emergéncia no fos imputable al contractista ni conseqüéncia de forga major, ell

formulará

les observacions que estimi oportunes als efectes de la tramitació de les subsegüents

modificacions d' obra, amb la finalitat que direcció facultativa, si ho considerés

convenient, comprovés la procedéncia del coresponent augment de les despeses.

ARTICLE 105.. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
105.1.. DANYS I PERJUCIDIS
Será aplicable el que es disposa en I'Article 134 del RGC.

En relació amb les excepcions que el citat Article preveu sobre indemnitzacions a

tercers, I'Administració podrá exigir al Contractista la reparació material del dany causat

per raons d'urgéncia, tenint dret el Contractista al fet que se li abonin les despeses que de

tal reparació es derivin.

105.1.1.- RECLAMACIÓ DE TERCERS
Totes les reclamacions per danys que rebi el contractista seran notificades per escrit i

sense demora ala direcció facultativa.

Un intercanvi d' informació similar s' efectuará de les queixes rebudes per escrit.

El contractista notificard a la direcció facultativa per escrit i sense demora qualsevol

accident o dany que es produeixi durant I' execució dels treballs.

El contractista prendrá les precaucions necessáries per evitar qualsevol classe de danys a

tercers i atendrá a la major rapidesa, les reclamacions de propietaris afectats que siguin

acceptades per la direcció facultativa.
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En el cas que es produissin danys a tercers, el contractista informará d'aquests al

Director d'Obra i als afectats. El contractista reposará el bé a la seva situació original

amb la máxima rapidesa, especialment si es Iracta d' un servei públic fonamental o si hi

ha riscs importants.

105.1.2.. ASSEGURANCES
El contractista contractará una asseguranga "a tot risc" que cobreixi qualsevol mal o

indemnització que es pogués produir a conseqüéncia de larealització dels treballs.

105.2.. OBJECTES TROBATS
S' aplicará el disposat en la Cláusula 19 del PCAG.

A més del previst en aquesta Cláusula, si durant les excavacions es trobessin restes

arqueológiques, es suspendrien els treballs i s' avisaria amb la máxima urgéncia a la

direcció facultativa. En el termini més peremptori possible, i amb els corresponents

assessoraments, direcció facultativa confirmará o aixecará la suspensió. Aquestes

despeses, en el seu cas, es podran reintegrar al contractista

105.3.. EVITAMENT DE CONTAMINACIONS
105.3.I.. PREVENCIÓ OB DANYS I RESTAURACIÓ DE LES SUPERFÍCIES

DE TERRENY CONTIGÜES A L' OBRA I D' ALTRES A OCUPAR
TEMPORALMENT
El contractista queda obligat a prendre les mesures oportunes per a no sumar a l' impacte

inherent a les obres el produit per altres actuacions com: construcció de pistes auxiliars,

dipósits de materials o abocaments indiscriminats d' impossible retirada posterior. Amb

aquesta finalitat, el contractista, acompanyant la sol'licitud d' autorització per a obertura

de pistes, disposició d' abocadors o ocupació de terrenys, presentará a la direcció

facultativa un pla que inclogui:

Determinació exacta de 1' área de possible afecció i el seu replanteig.

Delimitació de zones de projecció o vessament de materials, que seran evitats

especialment sobre els vessants situats per davall de les obres.

Estudi sobre restauració de les condicions inicials de les superficies pel que fa a la

forma, pendent i vegetació, pel que resulta d' obligat compliment la retirada prévia de la

terra
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vegetal que será emmagatzemada en llocs contigus sense mesclar amb materials d' altres

horitzons.

Desocupada la zona d' actuació i corregides les formes del terreny, si fos necessari

s'estendrá la terra vegetal i reposará la vegetació anterior, o el que indiqui el Director

d'Obra a la vista de la nova situació.

105.3.2.- CURA DE L' ARBRAT EXISTENT
A mesura que s' ocupin per les obres masses vegetals limítrofes amb el tragat o que

siguin respectats exemplars dins de I' esplanació o en la banda compresa entre I' aresta

de I'esplanació i la vora delazona de domini públic, els arbres i arbusts hauran de ser

protegits de forma efectiva davant cops i compactació de l' área d' extensió de les

arrels).

El contractista presentará, en el moment del replanteig, el pla i dispositius de defensa per

a la seva consideració i aprovació, en el seu cas, per la direcció facultativa, incloent la

delimitació de les superficies a alterar, tant per la própia esplanació com per les pistes

auxiliars, superficies de treball, zones de préstecs, árees de dipósit temporal de terra o

sobrants i abocadors de sobrants definitius.

105.3.4.- PROTECCIÓ NNT ENTORN PAISATGÍSUC
De manera general, exceptuant autontzació de la direcció facultativa, quedará prohibit el

dipósit temporal o definitiu de qualsevol classe de material en llocs diferents als

previstos en el Projecte o a els prefixats d'acord amb ell. Es tindrá la máxima cura per

evitar el vessament de materials per els vessants, que, en tot cas, seran retirats.

En abocadors temporals o árees d' aplecs per a plantes de fabricació, etc. Si el substrat

pogués quedar previsiblement fet malbé, compactat, etc, es procedirá al seu decapatge

previ a una profunditat de vint (20) a cinquanta (50) centímetres per a restituir aquella

porció de terra una vegada desallotjades les superficies corresponents.

105.3.5.. PROTECCIÓ NB LLITS I RIBERES DELS CURSOS D' AIGUA
ENTRAVESSATS PER LA TRAQA O PRÓXIMS A ELLA
Totes les riberes dels cursos d' aigua potencialment afectats són un ecosistema valuós,

que haurá de ser respectat al máxim en les proximitats de les obres, en les cotes i

generalment, en tots els punts de creuament.
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No s' empraran les riberes, entenent com aquestes les bandes de fins vint (20) a quaranta

(40) metres al llarg del seu curs, per al dipósit de materials i es protegiran de les

projeccions de voladures, ona aéria o vessaments d' altres materials, procedint a la seva

neteja i condicionament per a tornar-les a l' estat inicial sempre que sigui alterat.

Els danys innecessaris en la flora de riberes, no assenyalats en el replanteig de les obres,

seran reparats a cárrec del Contractista.

105.3.6.- AMIDAMENT I ABONAMENT
L'import de tots els treballs relatius a evitar els contaminants es consideren inclosos en

els preus de les unitats d' obra, per aixó no seran objecte d'abonament independent.

105.4.. PERMISOS I LLICÉ,NCIES
El contractista haurá d'obtenir al seu cárrec, els permisos o llicéncies necessaris per a

I'execució de les obres, amb excepció dels coffesponents a l'expropiació de les zones

definides en el projecte.

Será aplicable el que es disposa en I'Article 131 del RGC i en la Cláusula20 del PCAG.

ARTICLE 106.. AMIDAMENT I ABONAMENT
106.1.- AMIDAMENT DE LES OBRES
S'aplicará el que es disposa en la Cláusula 45 del PCAG.

La forma de realitzar I' amidament i les unitats de mida autllitzar seran les definides en

el Plec de Prescripcions Técniques Particulars.

Quan el Plec de Prescripcions Técniques Particulars indiqui la necessitat de pesar

materials directament, el Contractista haurá de situar, en els punts que designi la direcció

facultativa, les báscules o instal'lacions necessáries, degudament contrastades, per

efectuar els amidaments per pes requerides; la seva utilització haurá d'anar precedida de

la corresponent aprovació de la citada direcció facultativa. Aquestes báscules o

instal'lacions seran a cárrec del contractista, excepte que s' especifiqui el contrario en els

documents contractuals corresponents.

106.2.- ABONAMENT D' OBRES
Exceptuant indicació en contra en els Plecs de Licitació i/o del Contracte d'Adjudicació,

les obres contractades es pagaran com "Treballs a preus unitaris "aplicant els preus

unitaris a les unitats d'obra resultants.

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
49



5fir=enib,es
Consell de
Mallorca

iii!
GOVERN
ILLES
BALEARS\

ffi
I Oepartament de Territod i lnfraestructures

En tots els casos de liquidació per aplicació de preus unitaris, les quantitats a tenir en

compte s' establiran en base a les cubicacions deduides dels amidaments.

Els amidaments són les dades recollides dels elements qualitatius i quantitatius que

caractentzen les obres executades, els aplecs realitzats, o els subministres realitzats;

constitueixen la comprovació de qué fet aquestes accions i es realitzaran per part de la

direcció facultativa qui la presentará al contractista.

El contractista está obligat a demanar (en el moment oportú) la preséncia de la direcció

facultativa a la presa contradictória d'amidaments en els treballs, prestacions i

subministraments que no fossin susceptibles de comprovacions o de verificacions

ulteriors, a falta dels quals, exceptuant proves contráries que ha de proporcionar al seu

cárrec, prevaldran les decisions de la direcció facultativa amb totes les seves

conseqüéncies.

106.2.I.- CERTIFICAC IONS
En I'expedició de certificacions regirá el que es disposa en I'Article 142 del RGC,

Cláusules 46 i següents del PCAG i Article 5" del Decret 462171, d'l1 de marg, apartat

un.

106.2.2.. ANUALITATS
S'aplicará el que está disposat en l' Article I52 del RGC i en la Cláusula 53 del

PCAG.

La modificació de les anualitats fixades per a l' abonament del Contracte s'ajustará al

que está previst en les citades disposicions.

El contractista necessitará autorització prévia del Director per executar les obres amb

major celeritat de la prevista. Aquest podrá exigir les modificacions pertinents en el

Programa de Treballs, de forma que l'execució d' unitats d'obra que s'hagin de

desenvolupar sense solució de continuitat no es vegi afectada per I' acceleració de part

d'aquestes unitats. Tot aixó d'acord amb el que está previst en la Cláusula 53 del PCAG.

106.2,3.. PREUS UNITARIS
S'aplicará el que está disposat en la Cláusula 5l del PCAG.

D'acord amb el que está disposat en aquesta Cláusula, els preus unitaris fixats en el

Contracte per a cada unitat d' obra cobriran totes les despeses efectuades per a I'
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execució material de la unitat coffesponent, inclosos els treballs auxiliars, sempre que

expressament no es digui el contrario en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars i

figurin en el Quadre de Preus els dels elements exclosos com unitat independent.

106.2.4.- PARTTDES ALCADES
S'aplicará el que está disposat en la Cláusula 52 del PCAG.

A més del que es prescriu en aquesta Cláusula, les partides algades d'abonament íntegre

s'hauran d'incloure en els Quadres de Preus del Projecte.

106.2.5.- TOLERANCIES
Quan el Plec de Prescripcions Técniques Particulars prevegi determinades toleráncies en

la quantitat d' unitats d' obra, com és el cas de les excavacions, de les diferdncies d'

amidament entre unitats que s' amiden prévia i posteriorment al seu ús, i análegs, el

contractista tindrá dret a l' abonament de l'obra realment rcalitzada, fins el límit fixat per

la toleráncia prevista, no essent abonable en cap cas les quantitats que excedeixin

d'aquest límit.

106.3.. ALTRES DESPESES A COMPTE DEL CONTRACTISTA
Seran a compte del contractista, entre d'altres, les despeses de construcció, remoció i

retirada de tota classe de construccions auxiliars, les despeses de lloguer o adquisició de

terrenys per a dipósits de maquinária i materials, les despeses de protecció d' aplecs i de

la prdpia obra contra deterioraments, danys o incendi, complint els requisits vigents per

a l' emmagatzematge d'explosius i carburants, les despeses de neteja i evacuació de

deixalles i fems, les despeses de conservació de desguassos, les despeses de

subministrament, col'locació i conservació de senyals de tránsit i demés recursos

necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres, les despeses de remoció de les

instal'lacions, eines, materials i neteja general de I'obra en acabar, les despeses de

muntatge, conservació i retirada d'instal'lacions per al subministrament de 1' aigua i

energia eléctrica necessaris per a les obres, les despeses de demolició de les

instal'lacions provisionals, les despeses de retirada dels materials refusats i correcció de

les deficiéncies observades i manifestades pels assaigs i proves, els danys a tercers, amb

les excepcions que senyala 1' article 134 del RGC, les despeses que origini el replanteig

general de les obres o la seva comprovació, i els replanteigs parcials: els de construcció i
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conservació durant el termini de la seva utilització de petites rampes provisionals d'

accés a trams parcial o totalment acabats; els de conservació durant el mateix termini de

tota classe de desviaments.

En els casos de rescissió de contracte, qualsevol quina sigui la causa que ho motivi,

seran a compte del Contractista les despeses originades per la liquidació, així com els de

retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en I'execució de les obres.

106.4.- ABONAMENT DE LES OBRES COMPLETES
Tots els materials i operacions exposades en cada article d' aquest PPTP i del PG-3

coffesponents a les unitats incloses en els Quadres de Preus i amb la limitació en temps

imposada per l' article 104.13 referent a una unitat d' obra, estan incloses en el seu preu,

llevat que en I' amidament i abonament d' aquella unitat es digui explícitament una altra

cosa.

El contractista no pot sota cap excusa d' error o omissió reclamar cap modificació dels

preus assenyalats en lletra, en el Quadre de Preus no 1, els quals són els que serveixen de

base a l' adjudicació i els únics aplicables als treballs contractats amb la baixa

coresponent, segons la millora que s' hagués obtingut en la subhasta.

Totes les unitats d' obra d'aquest Plec i les no definides explícitament, s' abonaran

d'acord amb els preus unitaris del Quadre de Preus del Projecte, considerant inclosos en

ells totes les despeses de materials, má d' obra, maquinária, mitjans auxiliars o qualsevol

altre necessari per a 1' execució completa de les citades unitats.

106.5.. ABONAMENT DE LES OBRES INCOMPLETES
Les xifres que per a pesos o volums de materials figuren en les unitats compostes del

Quadre de Preus no 2, serviran només per al coneixement del cost d' aquests materials

aplegats a peu d' obra, peró baix cap concepte tindran valor a efectes de definir les

proporcions de les mescles ni el volum necessari en aplecs per aconseguir la unitat d'

aquest compactada en obra.

Quan per rescissió o una altra causa fos necessari valorar obres incompletes, s' aplicaran

els preus del Quadre Número 2 sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat

d' obra distinta a la valoració d' aquest quadre, ni que tingui dret el Contractista a cap

reclamació per insuficiéncia o omissió del cost de qualsevol element que constitueix el
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preu. Les partides que composen la descomposició del preu seran d' abonament, quan

estiguin aplegades la totalitat dels material, inclosos els accessoris, o realitzades en la

seva totalitat les feines o operacions que determinen la definició de la partida ja que el

criteri a seguir ha de ser que només es consideren abonables fases amb execució

acabada, perdent el Contractista tots els drets en el cas de deixar-les incompletes.

1 06.6.- PREUS CONTRADICTORIS
Si fos necessari establir alguna modificació que obligui a emprar una nova unitat d'

obra, no prevista en els Quadres de Preus, es determinará contradictóriament el nou preu,

d'acord amb les condicions generals i tenint en compte els preus dels materials, preus

auxiliars i quadre de Preus del present projecte.

La fixació del preu en tot cas, es fará abans que s' executi la nova unitat. El preu

d'aplicació será fixat per l' Administració, a la vista de la proposta del Director d' obra i

de les observacions del contractista. Si aquest no acceptés el preu aprovat quedará

alliberat d' executar la nova unitat d' obra i l'Administració podrá contractar-la amb

altre empresari en el preu fixat o executar-la directament.

106.7.. ALTRES UNITATS
Aquelles unitats que no es relacionen específicament en el Plec de Prescripcions

Técniques Particulars s' abonaran completament acabades segons les condicions, als

preus fixats en el Quadre no 1 que comprenen totes les despeses necessáries per a la seva

execució, entenent que en dir completament acabades, s' incloguin materials, mitjans

auxiliars, muntatges, pintures, proves, posades en servei i tots aquells elements o

operacions siguin necessáries per a l' ús de les unitats en qüestió.

106.8.- TREBALLS NO AUTORITZATS I TREBALLS DEFECTUOSOS
Com a noñna general no seran d' abonament els treballs no contemplats en el Projecte i

realitzats sense I' autorització de la direcció facultativa, aixi com aquells defectuosos

que hauran de ser demolits i reposats en els nivells de qualitat exigits en el Projecte.

No obstant, si alguna unitat d'obra que no s'hagi executat exactament d'acord amb les

condicions estipulades en els Plecs, i fos, malgrat tot, admissible a judici de la direcció

facultativa, podrá ser rebuda provisionalment i definitivament en el seu cas, perd el

contractista quedará obligat a conformar-se sense dret a cap reclamació, amb la rebaixa
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económica que es determini, excepte en el cas en qué el contractista prefereixi demolir-

la al seu cárrec i refer-la segons les condicions dins el termini contractual establert.

106.9.. EXCESSOS D'E OBRA

Qualsevol excés d' obra que no hagi estat autoitzat per escrit per la direcció facultativa

no será d' abonament.

La direcció facultativa podrá decidir en aquest cas, que es realitzi la restitució necessária

per ajustar 1' obra a la definició del Projecte, en aquest cas seran a compte del

Contractista totes les despeses que aixó ocasioni.

106.10.- TRANSPORT ADDICIONAL
Es considerará transport addicional per a distáncies de transport que excedeixin els 10

km. Per a distáncies inferiors el seu abonament s' inclourá en els preus unitaris

corresponents.

Conseqüentment, si les possibles modificacions que es realitzin sobre el Projecte,

afecten a la disposició prevista en aquest dels volums de desmunt i terraplé, el

contractista no podrá efectuar cap reclamació respecte a I' alteració que pugui sorgir del

seu estudi económic de l' obra, per a la licitació, pel que fa a compensacions de terres

per a distáncies inferiors als 10 km.

Estará obligat a fer les compensacions transportant les terres procedents de l'excavació,

o de préstecs, si així estigués previst en el Projecte, des de on fos necessari, respectant,

naturalment, les disposicions vigents respecte als casos de rescissió.

PART 2". MATERIALS BASICS

CAPÍTOL I. CONGLOMERANTS
202. CIMENTS
202.I DEFINICIÓ
Es defineixen com a ciments els conglomerants hidráulics en la composició dels quals

intervé com a component principal el clínquer de ciment pórtland o, si escau, el clínquer

de ciment de aluminat de calci, els quals, finament mólts i convenientment pastats amb

aigta, formen pastes que forgen i endureixen a causa de les reaccions d'hidratació dels

seus constituents, donant lloc a productes hidratats mecánicament resistents i estables,

tant a I'aire com sota aigua.
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202.2 CONDICIONS GENERALS
El que es disposa en aquest article s'entendrá sense perjudici de I'establert en el

Reglament 30512011 de 9 de marg de 2011, del Parlament Europeu i del Consell, pel

qual s'estableixen les condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de

construcció. Per als productes amb marcat CE, el fabricant assumirá la responsabilitat

sobre la conformitat dels mateixos amb les prestacions declarades, d'acord amb I'article

11 de I'esmentat Reglament. Els productes que tinguin el marcat CE hauran d'anar

acompanyats, a més de dita marcada, de la Declaració de Prestacions, i de les

instruccions i informació de seguretat del producte. Per la seva banda, el Contractista

haurá de verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcat

CE permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el Projecte o,

en defecte d'aixó, en aquest Plec, havent d'adoptar, en el cas que existeixin indicis

d'incompliment de les especificacions declarades, totes aquelles mesures que consideri

oportunes per garantir la idoneilat del producte subministrat a I'obra. Independentment

de I'anterior s'estará a més, en tot cas, al que es disposa en la legislació vigent en matéria

ambiental, de seguretat i salut, de producció, emmagatzematge, gestió i transport de

productes de la construcció, de residus de construcció i demolició, i de sóls contaminats.

En aquest article será aplicable tot el que es disposa en la vigent Instrucció per a la

recepció de ciments (RC).

202.3 DENOMINACIONS
La denominació, composició, designació, prescripcions, durabilitat i normes de

referéncia dels ciments d'ús en obres de carreteres seran les que figuren en els annexos

de la Instrucció per a la recepció de ciments (RC) vigent:

- Annex 1. Ciments subjectes al marcat CE.

- Annex 2. Ciments subjectes al Reial decret 1313/1988.

El Plec de Prescripcions Técniques Particulars, o en defecte d'aixó el Director de les

Obres, indicará el tipus, classe de resisténcia i, si escau, les característiques especials

dels ciments a emprar en cada unitat d'obra.
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202.4 TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE
Per al transport, emmagatzematge i manipulació, será aplicable el que es disposa en la

noÍna UNEIX 80402, així com en la vigent Instrucció per a la recepció de ciments

(RC).

El ciment será transportat en cistemes pressuritzades i dotades de mitjans pneumátics per

al transvasament rápid del seu contingut a les sitges d'emmagatzematge.

El ciment s'emmagatzemará en un o diverses sitges, adequadament aillats contra la

humitat i proveits de sistemes de filtres. L'emmagatzematge del ciment no haurá de ser

molt perllongat per evitar la seva meteontzació, per la qual cosa es recomana que el

temps d'emmagatzematge máxim des de la data d'expedició fins a la seva ocupació no

sigui més de tres (3) mesos per a la classe de resisténcia32,5, de dues (2) mesos per ala

classe de resisténcia 42,5 i d'un (1) mes per a la classe de resisténcia de 52,5.

En compliment de les precaucions en la manipulació dels ciments que estableix la

Instrucció per a la recepció de ciments (RC) i I'Ordre del Ministeri de la Presidéncia

PRE/1954/2004, quan s'usin agents reductors del crom (VD i sense perjudici de

I'aplicació d'altres disposicions comunitáries sobre classificació, envasat i etiquetatge de

substáncies i preparats perillosos, I'envás del ciment o dels preparats que contenen

ciment haurá d'anar marcat de forma llegible i indeleble amb informació sobre la data

d'envasament, així com sobre les condicions d'emmagatzematge i el temps

d'emmagat zematge adequats per

mantenir I'activitat de I'agent reductor i el contingut de crom (VI) soluble per sota del

límit indicat a l' apartat 202.4.

Excepcionalment, en obres de petit volum i segons el parer del Director de les Obres, el

ciment es podrá subministrar, transportar i emmagatzemaÍ en envasos, d'acord amb el

que es disposa en la vigent Instrucció per a la recepció de ciments (RC). En I'envás haurá

de figurar el pes nominal en quilograms, havent d'estar garantit pel subministrador amb

una tolerdrncia entre un dos per cent per defecte (-2%) i un quatre per cent a I'excés

(+4o/o), amb un máxim d'un quilogram (1 kg) en cada envás.

El Plec de Prescripcions Técniques Particulars establirá les mesures a prendre per al

compliment de la legislació vigent en matéria mediambiental, de seguretat laboral,

emmagatzematge i de transport.

Projecte de senyalització de vies ciclistes a l'illa de Mallorca 
56



8fir*nib,es
Consell de
Mallorca

iii!
GOVERN
ILLES
BALEARS\

.3.

ffi
I 0epailamentdeTerritori ¡ lnfraestructures

El Director de les Obres podrá comprovar, en l'ús de les seves atribucions, amb la

freqüéncia que crea necessária, les condicions d'emmagatzernatge, així com I'estat dels

sistemes de transport i transvasament en tot quant pogués afectar a la qualitat del

material; i de no ser de la seva conformitat, suspendrá la utilització del contingut de

I'envás, sitja o cisterna corresponent fins a la comprovació de les característiques que

estimi convenients de les exigides en aquest article, en la vigent Instrucció per a la

recepció de ciments (RC) o en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars.

202.5 RECEPCIÓ I NNNUFICACIÓ
Cada remesa de ciment que arribi a I'obra, tant a orri com a envasat, haurá d'anar

acompanyada de la documentació que reglamentáriament disposa la vigent Instrucció

per a la recepció de ciments (RC).

202.6 CONTROL DE QUALITAT
Per al control de recepció será aplicable el que es disposa en la vigent Instrucció per a la

recepció de ciments (RC).

Durant la recepció dels ciments, haurá de verificar-se que aquests s'adeqüen a

I'especificat en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars i que satisfan els requisits i

altres condicions exigides en I'esmentada Instrucció.

El control de la recepció del ciment haurá d'incloure obligatóriament, almenys:

- Una primera fase, de comprovació de la documentació i de I'etiquetatge. En el cas de

ciments subjectes al Reial decret 1313/1988, haurá de complir I'especificat en la vigent

Instrucció per a la recepció de ciments (RC).

- Una segona fase, consistent en una inspecció visual del subministrament.

Addicionalment, si així ho estableix el Plec de Prescripcions Técniques Particulars o el

Director de les Obres, es podrá dur a terme una tercera fase de control mitjangant la

realització d'assajos d'identificació i, si escau, assajos complementaris, segons el que es

disposa en els annexos 5 i 6 de la Instrucció per a la recepció de ciments (RC).

Amb independéncia de I'anterior, el Director de les Obres, en l'ús de les seves

atribucions, podrá disposar a qualsevol moment la realització de comprovacions o

assajos sobre els materials que se subministrin a I'obra.
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El Plec de Prescripcions Técniques Particulars o el Director de les Obres podran fixar

una grandária de lot inferior al que s'especifica en la Instrucció per a la recepció de

ciments (RC).

En compliment de I'Ordre del Ministeri de la Presidéncia PF.E/195412004, es

comprovará (Annex A de la noffna UNE-EN 196-10), que el contingut de crom (VI)

soluble en el ciment a emprar en obres de carretera no sigui superior a dues parts per

milió ( 2 ppm) del pes sec del ciment.

202.7 CRITERIS D'ACCEPTACIÓ O REBUIG
Els criteris de conformitat i I'actuació en cas de rebot de la remesa o lot rebut seguiran el

que es disposa en la vigent Instrucció per a la recepció de ciments (RC).

El Director de les Obres indicará les mesures a adoptar en el cas que el ciment no

compleixi alguna de les especificacions establertes en aquest article.

202.8 MESURAMENT I ABONAMENT
El mesurament i abonament del ciment es realitzará d'acord amb I'indicat en el Plec de

Prescripcions Técniques Particulars per a la unitat d'obra de la qual formi part.

NORMES REFERIDES EN AQUEST ARTICLE

Les normes recollides en aquest article podran ser substituides per altres de les

utilitzades en qualsevol dels altres Estats membres de la Unió Europea, o que siguin part

de I'Acord sobre I'Espai Económic Europeu, i en aquells Estats que tinguin un acord

d'associació duanera amb la Unió Europea, sempre que es demostri que posseeixen

idéntiques especificacions técniques.

UNE 80402 Ciments. Condicions de subministrament.

UNE-EN 196-10 Métodes d'assaig de ciments. Parteix 10: Determinació del

contingut de crom (VI) soluble en aigua en ciments.

CAPITOL IV. METALS
242. ARMADURES nASrqUrS ELECTROSOLDADAS EN GELOSTA

242.I DEFINICIÓ
Es denomina armadura básica electrosoldada en gelosia al producte d'acer format per

tres grups d'elements (barres o filferros) que formen una estructura espacial amb els

punts de contacte units mitjangant soldadura eléctrica en un procés automátic. Consten

ii!r
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d'un element longitudinal superior, dos elements longitudinals inferiors i dos elements

transversals de connexió.

Els diámetres nominals dels filferros, llisos o comrgats, emprats en les armadures

básiques electrosoldades engelosia s'ajustaran ala série següent: 5 - 6 -7 - I -9 - 10i12

mm.

La designació simbólica del tipus d'armadura básica es fará d'acord amb I'indicat en la

UNE 36739.

242.2 MATERIALS
El que es disposa en aquest article s'entendrá sense perjudici de I'establert en el Reial

decret 163011992 (modificat pel RD 132811995), pel qual es dicten disposicions per a la

lliure circulació, en aplicació de la Directiva 891106 CE. En particular, referent als

procediments especials de reconeixement, s'estará a I'establert en I'article 9 de I'esmentat

Reial decret.

Els elements que componen les armadures básiques electrosoldades en gelosia poden ser

barres comrgades o filferros. Han de ser comrgats en el cas dels elements superior i

inferiors i poden ser llisos o comrgats en el cas dels elements transversals de connexió.

Els filferros i barres comrgades no presentaran defectes superficials, esquerdes ni

sopadores.

La secció equivalent dels filferros i barres comrgats no será inferior al noranta-cinc i

mitjá per cent (95,5Yo) de la seva secció nominal.

Seran aplicable totes les especificacions contingudes a I'apartat 31.4 de la vigent

'olnstrucció de Formigó Estructural (EHE)" o normativa que la substitueixi.

La marca indeleble d'identificació es realitzará d'acord amb les indicacions d'aquest

mateix apartaL

242.3 SUBMINISTRAMENT
Cada paquet ha d'arribar al punt de subministrament amb una etiqueta d'identificació

conforme a I'especificat en la norma UNE 36739, d'acord amb I'especificat a l'aparlat

3I.4 de la vigent "Instrucció de Formigó Estructural (EHE)" o normativa que la

substitueixi.

La qualitat de les armadures básiques electrosoldades en gelosia estará garantida pel

fabricant a través del Contractista, d'acord amb I'indicat al'apartat 31.5 de la vigent
59
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"lnstrucció de Formigó Estructural (EHE)" o normativa que la substitueixi. La garantia

de qualitat de les armadures básiques electrosoldades en gelosia será exigible en

qualsevol circumstlurcia al Contractista adjudicatari de les obres.

242.4 EMMAGATZEMATGE
Seran aplicable les prescripcions recollides a I'apartat 31.6 de la vigent "Instrucció de

Formigó Estructural (EHE)" o normativa que la substitueixi.

242.5 RECEPCIÓ
Per efectuar la recepció de les armadures básiques electrosoldades en gelosia será

necessari realitzar assajos de control de qualitat d'acord amb les prescripcions recollides

en I'article 90 de la "lnstrucció de Formigó Estructural (EHE)" o normativa que la

substitueixi.

Seran aplicable les condicions d'acceptació o rebuig dels acers indicats al'apartat 90.5 de

la vigent "Instrucció de Formigó Estructural (EHE)" o normativa que la substitueixi.

El Director de les Obres podrá, sempre que ho consideri oportú, identificar i verificar la

qualitat i homogeneitat dels materials que es trobin apilats.

242.6 MESURAMENT I ABONAMENT
El mesurament i abonament de les armadures básiques electrosoldades en gelosia es

realitzaran segons I'indicat específicament en la unitat d'obra de la qual formin part.

En apilaments, les armadures básiques electrosoldades en gelosia s'abonaran per

quilograms (kg) realment apilats, mesurats per pesada directa en báscula degudament

contrastada.

242.7 ESPECIFICACIONS TECNIQUES I DISTINTIUS DE QUALITAT
A I'efecte del reconeixement de marques, segells o distintius de qualitat, s'estará al que

es disposa en la vigent "Instrucció de Formigó Estructural (EHE)" o normativa que la

substitueixi.

NORMES DE REFERÉNCIA EN L'ARTICLF' 242
UNE 36739 Armadures básiques d'acer electrosoldades en gelosia per a ¿rrmadures de

formigó armat.
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PART 7". ELEMENTS DE SENYALITZACIO, ABALISAMENT I DEFENSA DE
LES CARRETERES

701. SENyALS r cARTELLS vERTTcALS DE cIRCULAcTó nnrRo
REFLECTANTS
7ot.t unrrxrcró
Es defineixen com a senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectantes, el conjunt

d'elements destinats a informar, ordenar o regular la circulació del tránsit per carretera,

en els quals es troben inscrits llegendes o pictogrames. L'eficácia d'aquesta informació

visual dependrá a més de que el seu disseny faciliti la comprensió del missatge i de la

seva distáncia de visibilitat, tant diürna com a noctuma.

Per a aixó, els senyals i cartells que hagin de ser percebuts des d'un vehicle en moviment

tindran les dimensions, colors i composició indicades en el Capítol VI/Secció 4" del

Reglament General de Circulació, així com en la vigent Norma 8.1-IC "Senyalització

vertical" de la Instrucció de Carreteres.

Dins dels senyals hi ha elements que s'utilitzen com a balises, com és el cas dels panells

direccionals, col'locats en corbes per posar de manifest el seu nivell de perillositat en

funció de la reducció de velocitat que cal efectuar.

Poden tenir entre una i quatre franges blanques sobre fons blau per indicar el grau de

perillositat de la corba. Les seves dimensions i disseny han d'efectuar-se d'acord a les

indicacions recollides en la vigent Norma 8.1-IC "Senyalització vertical".

70I,2 TIPUS
Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectantes es classifiquen, en funció

de:

- el seu objecte, com d'advertiment de perill, de reglamentació o d'indicació.

- la seva classe de retrorreflexió.

Es classifiquen en tres grups: RAl, RA2 i RA3. Aquesta última, al seu torn, es divideix

en tres tipus: RA3-*ZA, RA3-*ZB i RA3-*ZC.

No són objecte d'aquest article els senyals i cartells verticals de circulació

retrorreflectants de carácter temporal, de color groc, els senyals o cartells verticals

il'luminats internament, ni les que amb carácter permanent s'instal'lin en el viari urbá

que no formi part de la xarxa de carreteres de I'Estat.
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Sí estan inclosos els panells direccionals emprats com a elements d'abalisament en

corbes.

70I,3 MATERIALS
701.3.1 Consideracions generals

El que es disposa en aquest article s'entendrá sense perjudici de I'establert en el

Reglament 305/2011 de 9 de marg de 2011, del Parlament Europeu i del Consell, pel

qual s'estableixen les condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de

construcció. Per als productes amb marcat CE, el fabricant assumirá la responsabilitat

sobre la conformitat dels mateixos amb les prestacions declarades, d'acord amb I'article

1l de I'esmentat Reglament. Els productes que tinguin el marcat CE hauran d'anar

acompanyats, a més de dita marcada, de la Declaració de Prestacions, i de les

instruccions i informació de seguretat del protluote. Per la seva bancla, el Corrtrautista

haurá de verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcat

CE permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el Projecte o,

en defecte d'aixó, en aquest Plec, havent d'adoptar, en el cas que existeixin indicis

d'incompliment de les especificacions declarades, totes aquelles mesures que consideri

oportunes per garantir la idoneitat del producte subministrat a I'obra.

Independentment de I'anterior, s'estará a més en tot cas al que es disposa en la legislació

vigent en matéria ambiental, de seguretat i salut, de producció, emmagatzematge, gestió

i transport de productes de la construcció, de residus de construcció i demolició, i de sdls

contaminats.

Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants es compondran d'un material

utllitzat com a substrat, d'una protecció del substrat (pintura, galvanització, lámina no

retro reflectant o un altre sistema), en cas de ser necessari per garantir la durabilitat del

mateix, sobre el qual s'aplicará un material retro reflectant en la part frontal. El conjunt

(plaques de senyal o de cartell) es fixará a un suport mitjangant ancoratges apropiats,

procedint-se a continuacií ala instal'lació del sistema en la via asenyalitzar.

Per als components de senyals i cartells verticals de circulació retro reflectant

s'utilitzaran materials que compleixin les prescripcions referents a característiques,

durabilitat, qualitat i servei especificades en aquest article.

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
62



tfir=nibres Consell de
Mallorca

iii!
GOVERN
ILLES
BALEARS\

.3.

ffi
I Departament de Tenitori i lnfraestructures

El Plec de Prescripcions Técniques Particulars podrá fixar la naturalesa i característiques

dels materials més adequats per a suports, substrats i ancoratges, així com la classe de

retro reflexió dels materials retro reflectant a utilitzar com a components de senyals i

cartells verticals de circulació, d'acord amb els criteris de selecció establerts en aquest

article.

701.3,2 Suports i ancoratges
El comportament estructural dels senyals i cartells verticals de circulació

(excepte pdrtics i banderoles) complirá I'indicat per la norrna UNE-EN 12899-1.

Els coeficients parcials de seguretat emprats per a les cárregues seran els

coresponents a la classe PAF 2.

Les estructures de pórtics i banderoles compliran I'especificat en la nofina UNE EN

1090-1 i seran conformes a I'indicat en la norma UNE135311.

Els suports i ancoratges tant de senyals i cartells com dels pórtics i banderoles,

estaran d'acord amb els criteris d'implantació i les dimensions de la vigent Norma 8.1-IC

"Senyalització vertical".

701.3.3 Substrat
El substrat dels senyals i cartells verticals de circulació compliran amb I'indicat en la

norrna UNE-EN 12899-1.

Les dimensions, tant de senyals i cartells com de pictogrames i lletres, seran les

indicades en la vigent Norma 8.1-lC "Senyalització vertical".

Tret que el Plec de Prescripcions Técniques Particulars ho indiqui, no s'admetran les

següents classes:

Pl per a la perforació de la carc del senyal (cara del senyal amb perforacions en

la seva superfície a una distáncia no inferior a cent cinquanta mil'límetres (150

mm)).

I1 per a les vores de la placa del senyal (les vores del senyal no estan protegits,

el substrat és una placa plana).

SPO per a la protecció de la superficie de la placa del senyal (sense protecció

alguna de la superficie del senyal enfront de la corrosió).
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701.3.4 Material retro reflectant
Els materials retro reflectants utilitzats en la fabricació de senyals i cartells verticals de

circulació seran de classe RAl, RA2 o RA3, seleccionats segons s'especifica en la vigent

Norma 8. 1 -IC, "Senyalització vertical".

El Plec de Prescripcions Técniques Particulars fixará la classe de retro reflexió dels

senyals i cartells verticals de circulació.

Els materials retro reflectant constituits per microesferes de classe RAI i classe RA2,

seran conformes amb les característiques visuals (coordenades cromátiques, factor de

lumináncia, coeficient de retro reflexió, durabilitat) i de resisténcia a la caiguda d'una

massa, de la norma UNE-EN 12899-1.

Els materials micra prismátics de classe RAl, RA2 i RA3, per la seva banda, compliran

les característiques de les norrnes UNE-EN 12899-l i UNE 135340.

Per a la classe RA3, el Plec de Prescripcions Técniques Particulars fixará la classe del

material retro reflectant a emprar.

701.3.5 Acreditació dels materials
El compliment dels requisits exigits als materials constituents s'acreditará mitjangant la

presentació del marcat CE, que coffespongui a cadascun dels materials utilitzats en la

fabricació i instal'lació de senyals i cartells verticals de circulació. Aquesta

documentació inclourá, per a cada material, la Declaració de Prestacions del fabricador,

conforme a I'indicat en la norma UNE-EN 12899-l (taula ZA.2 per al suport, taulaZA.5

per al substrat i taula ZA.I per a materials retro reflectant de classe RAI i RA2).

El compliment dels requisits exigits a les estructures portants de pórtics i banderoles

emprats en senyalització vertical, s'acreditará mitjangant la presentació del marcat CE,

segons la taula ZA.3 de la norma UNE-EN 1090-1.

A1 no existir norrna europea per als materials retro reflectant de classe RA3, ni per als

materials micra prismátics de classe RAl i RA2, s'exigirá un certificat de conformitat

emés per un organisme de certificació, en el qual s'especifiqui el grau de compliment de

les prestacions conforme a la norma UNE 135340.
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Per la seva banda, Ia garantia de qualitat dels materials utilitzats en la fabricació i

instal'lació de senyals i cartells verticals de circulació será exigible, en qualsevol

circumstáncia, al Contractista adjudicatari de les obres.

701.3.6 Criteris de selecció de la classe de retro reflexió
La classe de retro reflexió dels materials retro reflectant utilitzats en senyals i cartells

verticals de circulació, es seleccionaran segons s'especifica en la vigent Norma 8.1-IC

"Senyalització vertical".

Tret que el Plec de Prescripcions Técniques Particulars indiqui una altra ocupació, els

materials de classe RA3 s'utilitzaran en les següents aplicacions:

RA3-*ZA: Cartells i panells complementaris en trams interurbans de la xarxa

de carreteres d'alta capacitat.

RA3-*ZB: Entorns de nusos (glorietes, interseccions, etc.), trams periurbans i

en cartells i panells complementaris en trams interurbans de carreteres convencionals.

RA3-*ZC: Zones urbanes.

70I.4 ESPECIFICACIONS DE L' UNITAT ACABADA
Els senyals i cartells verticals de circulació instal'lats compliran els requisits de

comportament que figuren en el marcat CE conforme a I'establert en la norma

UNE-EN 12899-1,

Les característiques dels senyals i cartells seran les especificades en la Taula 701'I.

Quan el senyal o cartell de circulació sigui de classe de retro reflexió RA3, s'aplicará

I'indicat en la norma UNE 135340
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TIQUES DELS SENYALS I CARTELLS

RETRORREFLECTANTES

CARACTERISTICA

AFARTADOS
RELATIVOS A
REQUISITOs

E$ENC]ALES EN
LA NORIiIA

UNE-Er ,l?899-{

RE $ISTENCIA A CARGAS HORIZOI{TALES 5-t

REsrsrEuclA n rlexúr 5_'l

REsrsrE¡rctA ¡ roRsÉ¡¡ 5.1

RE$ISÍE}ICI,A A CARGAS HORIZOHTALES

ANCLAJES 7 "1.14

CARGA OE VIEIITCI 5_3.1

DEFoRnAcró¡¡ renponal tcARAs DE LA se¡¡*r-l -
rm¡uóm 5.4.r

DEFoRirAcróu re¡rpoRal- lsoFonTEsl-rl-enór 5.4.r

DE FoRirAcróu rempoRnl lsopoRTEs} roRsnu 5.,+.1

CARGA D¡l,tAfillCA flEBlDA A LA ilIEVE 5.3.1

CARGAS PUHTUALES 5.3.3

DE FORñlAClOll PE R¡tlAll EHTE 5.4.2

COEF¡CIEHTE PARCIAL f}E SEGURIDAI) E'

COI¡IPORTAÍIIENTO AIITE ITIPACTO DE VEHICULO
ISEGURTDAO PASTVAI

6_3

c¡n*crrRisncAs oE vrsrBrLrDAo

COOEOEHADAS CROÍIIATICAS Y FACTOR DE LUIIIHANCI,A 4.1.1.3;4.2

COEFICIE}ITE DE RETRORREFLEXIOH RA 4.1.1.4;4.2

DURABTLTDAO IiliATERIAL EH CARA RETROFLECTAI¡TE OE LA SEHALI

RESISTEHCTA A I.A CAIOA DE UHA iIASA 4.1.2;7.4.?.3

RE S¡STEHCI,A AL ENVEJ EClt¡llEHTO 4.f .1.5:4.3

No s'admetrá l'ocupació de les següents classes, tret que el Plec de Prescripcions

Técniques Particulars indiqui el contrari:

Pressió de vent: Classe WL2

ffi
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Pressió deguda a la neu: Classe DSL0

Cárregues puntuals: Classe PLO

Deformació temporal máxima a flexió: Classe TDB4

Deformació temporal máxima a torsió: Classe TDTO

Només s'admetran els senyals i cartells verticals de circulació pels quals els

coeficients parcials de seguretat per a cárregues emprats siguin de la classe PAF2, tret

que el Plec de Prescripcions Técniques Particulars indiqui el contrari.

El Plec de Prescripcions Técniques Particulars fixará la classe de retro reflexió dels

senyals i cartells verticals de circulació.

Les estructures portants de pórtics i banderoles compliran amb els requisits de

comportament que figuren en el marcat CE conforme a I'establert en la norrna

UNE-EN 1090-1.

701.5 EXECUCIÓ
701.5.1 Seguretat i senyalització de les obres
Abans d'iniciar-se la instal'lació dels senyals i cartells verticals de circulació, el

Contractista sotmetrá a I'aprovació del Director de les Obres els sistemes de

senyalització per a protecció del tráfic, del personal, dels materials i la maquinária

durant el període d'execució de les mateixes.

701.5.2 Replanteig
Préviament a I'inici de I'obra, es durá a terme un acurat replanteig que garanteixi una

terminació dels treballs d'acord amb les especificacions del Projecte.

70I.6. LIMITACIONS A I'EXECUCIÓ
El Plec de Prescripcions Técniques Particulars, o en defecte d'aixó el Director de les

Obres, fixará el procediment d'instal'lació i el temps máxim d'obertura al tráfic

autontzat, així com qualsevol altra limitació en I'execució definida en el Projecte en

funció del tipus de via, per la ubicació dels senyals i cartells, o qualsevol altra

circumstáncia significativa que incideixi en la qualitat i durabilitat de I'element o en la

seguretat viária.
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701.7 CONTROL DE QUALITAT
7 01.7 .l Consideracions generals
El control de qualitat de les obres de senyalització vertical inclourá la comprovació dels

materials constituents dels senyals i cartells verticals de circulació, retro reflexió la seva

posada en obra, així com de la unitat acabadadurant el seu període de garantia.

701.7.2 Control de procedéncia dels materials
En el cas de productes que hagin de tenir el marcat CE, per al control de procedéncia

dels materials es durá a terme la verificació documental que els valors declarats en la

informació que acompanya al marcat CE compleixen les especificacions establertes en

aquest Plec. Independentment de I'acceptació de la veracitat de les propietats referides en

el marcat CE, si es detectés alguna anomalia durant el transport, emmagatzematge o

manipulació dels productes, el Director de les Obres, en l'ús de les seves atribucions,

podrá disposar a qualsevol moment, la realització de comprovacions i assajos sobre els

materials subministrats a l'obra. En aquest cas se seguiran els criteris que s'indiquen a

continuació.

En el cas de productes que no tinguin l'obligació de disposar de marcat CE per no estar

inclosos en nofines harmonitzades, o correspondre amb alguna de les excepcions

establertes en I'article 5 del Reglament, s'hauran de dur a terme obligatóriament els

assajos per al control de procedéncia que s'indiquen en els epígrafs següents.

7 01.7 .2.1 Identificació
El contractista facilitará al Director de les Obres, amb cada subministrament, un albará

amb documentació annexa contenint, entre uns altres, les següents dades:

- Nom i adrega de I'empresa subministradora.

- Data de subministrament.

- Identificació de la fábrica que ha produit el material.

- Identificació del vehicle que ho transporta.

- Quantitat que se subministra i designació de la marca comercial.

Els productes que obligatóriament hagin d'ostentar el marcat CE deurá a més incloure la

següent informació:

- Símbol del marcat CE.
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- Nombre d'identificació de I'organisme de certificació.

- Nom o marca distintiva d'identificació i adrega registrada del fabricador.

- Les dues últimes xifres de I'any de la seva primera col'locació.

- Nombre de referéncia de la Declaració de Prestacions.

- Referéncia a la norma europea.

- Descripció del producte: nom gendric, tipus i ús previst.

- Identificació de les característiques del producte (tipus de senyal, tipus de retro

reflectant, disseny, dimensions, retro reflecti¡ncia, requisits colorimétrics, durabilitat).

Així mateix, el subministrador, a través del Contractista, facilitará al Director de les

Obres les instruccions per a la conservació dels senyals i cartells verticals de circulació

una vegada instal'lats, a més de la documentació acreditativa del compliment dels

requisits exigits als apartats 701.3 i 701.4 per a suports, ancoratges, plaques de senyal i

cartell, així com del senyal complet.

El Director de les Obres, en l'ús de les seves atribucions, podrá comprovar, sobre una

mostra representativa dels materials subministrats, que la matca, referéncia i

característiques dels mateixos es colrespon amb la declarada en la documentació que els

acompanya, especialment en les dimensions dels senyals i cartells verticals, així com la

classe de retro reflexió del material.

701.7.2.2 Presa de mostres
Perqué sigui representativa de tot I'apilament la mostra es formará d'acord amb els

criteris recollits en la taula 701.2. Els elements (suports, senyals i cartells) es

seleccionaran de forma aleatdria, prenent el nombre coffesponent a cada tipus.

Es formaran dues mostres, una de les quals es quedará sota les custódia del Director de

les Obres per si fora precisa larealització d'assajos de contrast.
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TABLA 7OI¿ CFITER¡O$ PARA LA SELECCIOII DE UN NUT,IERO REPRESE¡ITATIVO DE
sopoRTE$, sefta¡-es y CARTELEs AcoplADos o F¡srAl- oo$, DE uH iilsito rtpo (Normo

UNE-|SO 2859-r) {-l

HUHER.O OE ELE¡TEIITOS DEL
MISHO TIPO EXISTENTES EN EL

ACOPTO

uúueno DE ELEMEHTos
DEL I,lIsHO TIPO A
SELECCTOHAR (Sl

2a15 2

16a?5 3

26a90 5

9l a l5{l I

'!51 a 28ü 13

?81 a 500 20

501 e 1.2011 32

1.201 a 3.2ü0 5{t

3-?Ol a 10.lt00 80

IU-001 a 35.000 125

{*} Nivel de inapección I pare ursoe genemlet.

En el cas dels cartells, la mostra d'assaig estará formada per un nombre representatiu de

llepis d'entre totes les existents en els cartells seleccionats (nl), d'acord amb el següent

criteri: n : (n1/6)ll2 aproximant-se a I'enter immediat superior, en cas de resultar un

nombre decimal.

Les mostres d'assaig es remetran a un laboratori acreditat, encarregat de realitzar els

assajos de control de qualitat.

Una vegada confirmada la seva idoneitat, tots els senyals i cartells presos com a mostra

seran retornats al Contractista.

701.7.2.3 Assajos de comprovació
Abans de procedir a la instal'lació dels cartells i senyals, el Director de les Obres, en l'ús

de les seves atribucions, podrá comprovar la seva qualitat mitjangant la realització dels

assajos de característiques fotométriques i colorimétriques en la mostra corresponent,

que s'avaluaran segons I'especificat sobre aquest tema en la norma UNE-EN-I2899-1.
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701.7.3 Control de la posada en obra
No s'instal'laran elements que presentin algun tipus d'alteració o deterioració, que no

hagin estat emmagatzemats i conservats en condicions adequades, o la data de les quals

de fabricació sigui anterior en més de dotze (12) mesos a la de la seva posada en obra.

El Director de les Obres podrá fixar altres períodes de temps superiors, sempre que les

condicions de conservació i emmagatzematge hagin estat adequades.

Diáriament, el Contractista facilitard al Director de les Obres un part d'execució d'obra

en el qual hauran de figurar, almenys, els següents conceptes:

Data d'instal'lació.

Localització de I'obra.

Clau de I'obra.

Nombre de senyals i cartells instal'lats per tipus (advertiment de perill, reglamentació i

indicació) naturalesa (classe de retro reflexió, serigrafia, amb tractaments especials,

suports de classe diferent a la classe 0 segons la norma UNE-EN 12761, tractaments

especials de la lámina retro reflectant, etc.).

Ubicació dels senyals i cartells sobre plánols convenientment

referenciats.

Observacions i incidéncies que, segons el parer del Contractista, poguessin influir en la

durabilitat i característiques del senyal o cartell instal'lats.

701.7.4 Control de la unitat acabada

7 01.7 .4.1 Consideracions generals
Finalitzades les obres d'instal'lació de senyals o cartells verticals i abans de complir-se el

període de garantia, es duran a terme controls sistemátics (programats periódicament)

dels senyals i cartells, així com dels suports i

ancoratges, amb la finalitat de determinar les seves característiques essencials i

comprovar, in situ, si compleixen les seves especificacions mínimes.

El Director de les Obres, en l'ús de les seves atribucions, podrá comprovar tantes

vegades com consideri oportú, durant el període de garantia de les obres, que els senyals

i cartells instal'lats compleixen les característiques essencials i especificacions descrites
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en aquest article, així com les corresponents que figurin en el Plec de Prescripcions

Técniques Particulars.

7 01.7 .4.2 Métodes d'assaig
El control de qualitat dels senyals i cartells verticals de circulació retro reflectants

instal'lats, durant el període de garantia de les obres, podrá efectuar-se de forma puntual

(mitjangant la inspecció d'un nombre determinat de senyals i cartells triats de forma

aleatória), utilitzant equips portátils, o de manera contínua amb equips d'alt rendiment,

podent emprar-se tots dos procediments de forma complementária.

El Plec de Prescripcions Técniques Particulars, o en defecte d'aixó el Director de les

Obres, haurá d'especificar quin dels dos métodes, o la seva combinació, haurá d'emprar-

se per dur a terme el control de qualitat de la unitat acabada.

7 01.7 .4.2.1 Métode d'assaig puntual
El métode d'assaig puntual efectua la inspecció sobre un nombre determinat de senyals i

cartells triats de forma aleatória, emprant per a aixó equips portátils.

La grandária de la mostra es formará aplicant els criteris de la taula 701.2 entre les

senyals i cartells instal'lats d'un mateix tipus, triant-se aquests de forma aleatória.

Sobre cadascuna de les mostres, senyal o cartell, es durá a terme els assajos no

destructius de comportament recollits en la norma UNE 135352.

7 01.7 .4.2.2 Métode d'assaig continu
El métode d'assaig continu permet conéixer el nivell de servei dels senyals i cartells

verticals de circulació retro reflectants, sobre la base dels resultats obtinguts de la

mesura del coeficient de retro reflexió, emprant per a aixó equips d'alt rendiment. Els

parámetres de mesura hauran d'establir-se en el Plec de Prescripcions Técniques

Particulars.

701.8 CRITERIS D'ACCEPTACIÓ O REBUIG

701.8.1. Materials subministrats a I'obra
Lataula70l.3 recull els criteris d'acceptació i rebuig dels suports, senyals i cartells d'un

mateix tipus sotmesos a assaig, considerant-se com a defecte I'incompliment de

qualsevol de les especificacions exigides, i com a unitat defectuosa a qualsevol suport,

senyal o cartell que presenti un o més defectes.

Els apilaments que siguin rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció
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sempre que el subministrador, a través del Contractista, acrediti que totes les unitats han

tornat a ser examinades i assajades, eliminant-se totes les defectuoses o corregint-se els

seus defectes.

TABLA 70r J cRrrEnrCIs pARA LA AcEprAcÉ¡¡ o Recnnzo oE UHA HUEsTRA
REpREsEHTATTvA DE seüru-es y cARTET-Es DE ulr rrusflo upo. AcoFrADos o

IIISTALAOOS {Horma UNEjSO 2855-1} fl

rnm¡fto oe la
ÍIIUESTRA

llUtrlERO llAXlftl0 DE
ul{tf}ADEs oEFEcTuosAs

pnRn¡cepl¡c¡ó¡¡

I'tuIrtERO ¡ilNIilO DE
Ut.I IDADES DEFECTTjOSAS

PARA RECHAZO

2a5 CI I

8s13 t a

20 ? 3

32 3 1

50 5 b

80 f I

t25 10 't1

t*l Plan de muesFeo estabfecids para un nivel de inspeeción I y nivel de catdsd
aceptalle {NCA} de 4,0 para inspeaeión normsl-

701.8.2 Unitat acabada
Per als elements controlats pel métode d'assaig puntual s'aplicaran els criteris

d'acceptació i rebuig indicats en I'epígraf 701.8.1. En el cas que el control s'efectui pel

métode continu, el Plec de Prescripcions Técniques Particulars haurá d'establir els

criteris d'acceptació i rebuig.

Els senyals i cartells, així com els suports que hagin estat rebutjats en el control de la

unitat acabada durant el període de garantia, seran immediatament substituits pel

Contractista a la seva costa. Per la seva banda, les noves unitats, abans de la seva

instal'lació, seran sotmeses als assajos de comprovació especificats en I'epígraf

701.7 .2.3.
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70I.9 TERMINI DE GARANTIA
El període de garantia mínim dels senyals i cartells verticals de circulació retro

reflectants instal'lats amb carácter perrnanent será de quatre (4) anys i sis (6) mesos des

de la data de la seva instal'lació.

El Plec de Prescripcions Técniques Particulars, o en defecte d'aixó el Director de les

Obres, podrá fixar períodes de garantia superiors depenent de la ubicació dels senyals,

de la seva naturalesa, o de qualsevol altra circumstáncia que pogués afectar a la qualitat i

durabilitat de les mateixes, així com a la seguretat viária.

701.10 MESURAMENT I ABONAMENT
Els senyals verticals de circulació, inclosos els seus elements de sustentació i ancoratges,

s'abonaran per unitats realment col'locades en obra.

Els cartells vcrticals dc circulació s'abonaran pcr mctrcs quadrats (m2) rcalmcnt

col'locats en obra. Els elements de sustentació i ancoratges dels cartells verticals de

circulació retro reflectants s'abonaran per unitats realment col'locades en obra.

Les fonamentacions dels cartells verticals de circulació s'abonaran per metres cúbics

(m3) de formigó, mesurats sobre plánols.

NORMES REFERIDES EN AQUEST ARTICLE
Les normes recollides en aquest article podran ser substituides per altres de les

utilitzades en qualsevol dels altres Estats membres de la Unió Europea, o que siguin part

de I'Acord sobre I'Espai Económic Europeu, i en aquells Estats que tinguin un acord

d'associació duanera amb la Unió Europea, sempre que es demostri que posseeixen

idéntiques especifi cacions técniques.

UNE-EN 1090-1 Execució d'estructures d'acer i alumini. Parteix 1: Requisits

per a I'avaluació de la conformitat dels components estructurals.

UNE-EN 12767 Seguretat passiva de les estructures suporti de I'equipament de la

canetera. Requisits i métodes d'assaig.

UNE-EN I2899-l Senyals verticals fixos de circulació. Parteix 1: Senyals fixos.

UNE 135311 Senyalització vertical. Elements de sustentació i ancoratge. Hipdtesi de

cálcul
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UNE 135340 Senyalització vertical: Lámines retro reflectants micra prismátics

polimériques. Característiques i métodes d'assaig.

UNE 135352 Senyalització vertical i abalisament. Control de qualitat "in situ"

d'elements en servei. Característiques i métodes d'assaig.

UNE-ISO 2859-1 Procediments de mostreig per a la inspecció per atributs. Part l:
Planes de mostreig per les inspeccionis lot per lot, tabulats segons el nivell de qualitat

acceptable (NCA).

Palma a Juny de 2018

L'enginyera de canals i ports

Lara Ataun Bueno
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1. PRESSUPOST I AMIDAMENTS
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU IMPORT

cAP.01
01.1FASE
1.NORD

01.2FASE 2.

PON..R

01.3FASE 3.

CENTRA

C-TUNEL_IVIONNABER

C-COLL-CLARET
C.CAN-BLEDA
C-CREUTA
C_VALLDEMOSSA

C-CAN_COSTA
C-BASTIDA
C-GRAU_1
C-GRAMOLA
C_GALILEA

C-TORDS
C_COLL_GALILEA_E
C_COLL_GRAU

c_coLL_Pr
C_COLL_TOFLA_E
C_COLL_CREUTA-O
C_COLL_CREUTA_E
C-VALLDEMOSSA-S
C_COLL_CLARET-S
C-COLL-CLARET-N
C-COLL_GRAIVIOLA-N
c_coLL_Pr_E
C-COLL-BASTIDA_O
C_COLL_VICTORIA
c_c0LL_vtcToRtA_o

C_TOFLA

C_PALOMERA

C-COLL_ESTEVE
C-CREU
C-CREU_E
c_cREU_0
C-COLL_ESTEVE_E
C-COLL_ESTEVE_O
C-COLL_GALILEA_O
C-COLL_TORDS_E
C_COLL_GRAMOLA_C4
C_COLL_TOFLA_O
C_COLL_LLUCIA-O
C_COLL_LLUCIA

c_c0LL_sA_coMA

SENYAL COMPLEMENTAR¡A t6OO X 4O(} MM
u Ud Senyal complementária de 1600 x 400 mm

Subministrament i col.locació de senyal complementária de

dimensions 1660x400mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm.

d'ample, abragadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini estriat de

Ll-5 mm. de diámetre i 3000 mm de longitud, inclós abraqadores,

suport cilíndric d'alumini, transport i posada a obra, unitat
totalment acabada.

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

25,00 339,53 8,488,25

u Ud Senyal complementária de 1600 x 400 mm

Subministrament i col.locació de senyal complementária de

dimensions l-660x400mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm.

d'ample, abragadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini estriat de

115 mm. de diámetre i 3000 mm de longitud, inclós abraqadores,

suport cilíndric d'alumini, transport i posada a obra, unitat
totalment acabada.

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

u Ud Senyal complementária de 1600 x 400 mm

Subministrament i col.locació de senyal complementária de

dimensions 1660x400mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm.

d'ample, abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini estriat de

15,00 339,53 5.092,95



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALEADA QUANTITAT PREU IMPORT

l-15 mm. de diámetre i 3000 mm de longitud, inclós abraqadores,
suport cilíndric d'alumini, transport i posada a obra, unitat
totalment acabada.

C_MONTISION-N
C-MONTISION
C-BONANY-E
C BONANY
C_COLL-MAGDALENA-O
C_COLL-MAGDALENA

u Ud Senyal complementária de 1600 x 400 mm

Subministrament i col.locació de senyal complementária de
dimensions l-660x400mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm.
d'ample, abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini estriat de
1L5 mm. de diámetre i 3000 mm de longitud, inclós abraqadores,
suport cilíndric d'alumini, transport i posada a obra, unitat
totalment acabada.

C_DELS-PESCADORS
C-DEL_RACO
C.COLL_PESCADORS-E
C-COLL-PESCADORS-O
c_coLL RACO O
C_VIDRIERS-N
C-VIDRIERS_S

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00 339,53 2.037,18
0f .4FASE 4.

LLEVAN

,00

,00

,UU

,00

,00

,00

,00

7,00 339,53

TOTAL CAP.O1

2.376,71

17.995,09

2



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA AL9ADA QUANTITAT PREU IMPORT

cAP.02
FAS.l NORD

FAS,2
PON..RAIG.

P-COLONIA_SANT-PERE
P_BUNYOLA
P-LLUC
P_ALCUDIA
P_PORT_POLLENQA_N

P_SA_POBLA_N

P SA POBLA S

P_BUGER
P_MURO
P_CAN_PICAFORT_S
P_CAN_PICAFORT_N
P_SANTA_I\¡ARGALIDA
P_FORNALUTX
P-PORT-SOLLER
P_SOLLER_S
P-SOLLER-N
P_DEIA
P-VALLDEIVOSSA
P-ESPORLES
P-BANYALBUFAR
P-ESTELLENCS
P_GALILEA
P-PUIGPUNYENT
P_PORT_ALCUDIA_N
P_PORT_ALCUDIA-S
P_CALA_SANT_VtCENg
P_FAR_FORMENTOR
P_SA_CALOBRA

P-SANTA-IVARI.N
P-LLOSETA-TREN
P_INCA_TREN
P-CAIMARI
P_SELVA
P-SANTA_LLUCIA
P_ESTACIO-CONSELL
P ANDRATX N
P-SANT-ELM
P_ANDRATX_S
P-PALMANOVA
P_COSTA_DEN_BLANES
P_PORTOPI

P_CALA_MAJOR
P_GENOVA
P-PALMA_MA_1040
P_PALMA_,1042

P-PALMA-I\¡A-1 
,1

P-PALMA-MA_134
P_PALIVIA_MA_2031

P_PALIVIANYOLA

P-SA-CABANETA
P-ES-FIGUERAL
P_PORTOL
P_PALMA_IVA_301 1

P-PALMA-I\¡A-15
P-SON-FERRIOL
P_PALMA_MA_19

PANELL INFORMAT¡U FUSTA l41Oxl 160mm
u Ud Panell informatiu de fusta 1410x1160 mm, amb teulada icolumnes de fusta

Subministrament i col.locació de Panell informatiu de fusta de
1410x1160 mm, amb teulada i columnes de fusta, dimensions
indicades a I'annex de senyalització, transport i posada a obra,
unitat totalment acabada.

1,00

1,00

1,00

1,00
'1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
'1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

28,00 1,354,08 37 914,24

u Ud Panell informatiu de fusta 1410x1160 mm, amb teulada i columnes de fusta

Subministrament i col.locació de Panell informatiu de fusta de
1410x1-1-60 mm, amb teulada i columnes de fusta, dimensions
indicades a l'annex de senyalització, transport i posada a obra,
unitat totalment acabada.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
'1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

I



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI RESUM uTs LoNG|TUT AMPLADA ALgADA QUANTTTAT PREU IMPORT

P-HOSTALOT
P-CASA-BLANCA
P-COLL_RABASSA
P-ALARO

FASE.3
CENTRAL

u Ud Panell inlormatiu de fusta 1410x1160 mm, amb teulada icolumnes de fusta

Subministrament i col.locació de Panell informatiu de fusta de
1410x1160 mm, amb teulada i columnes de fusta, dimensions
indicades a I'annex de senyalització, transport i posada a obra,
unitat totalment acabada.

P_ERMITA_BONANY
P-PETM
P-VILAFRANCA
P_LLORET
P-LLUBI
P_SANT-JOAN
P ARIANY
P_ERMITA_SANTA-MAGDALE NA

P MONTI SION

P-RAPITA
P-COLONIA_SANT-JORDI
P-SES-SALINES
P_PLATJA PALMA 4

FAS.4 LLEVANT u Ud Panell informatiu de fusta 1410x1160 mm, amb teulada icolumnes de fusta

Subministrament i col.locació de Panell informatiu de fusta de
141-0x1160 mm, amb teulada i columnes de fusta, dimensions
indicades a I'annex de senyalització, transport i posada a obra,
unitat total ment acabada-

,00

,00

,00

,00

32,00 'r.354,08 43.330,56

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

13,00 1.354,08 17 603,04

P_CALA-MILLOR-S2
P_MANACOR_N

P_MANACOR_E
P-MANACOR_O
P-SANT_SALVADOR
P-FELANITX.S
P_SA-CoMA_S
P-ERMITA-BETLEM
P-FAR-CAPDEPERA
P-CALA-MILLOR-N
P-SON-SERVERA
P_CAPDEPERA
P_SANT_LLoRENQ
P_PORTO-CRISTO
P_ARTA-S
P_CALA-MILLOR-S
P-SA_COMA-N
P_MANACOR-C
P-FELANITX-N
P_SON_MACIA
P-LLOMBARDS
P_SANTANYI

P_CAS_C0NC0S
P-ALQUERIA-BLANCA
P-CALONGE
P_HORTA

P-CALA-D-OR
P_PORTOPETRO
P_PORTOCOLOM
P-CALES_MALLORCA
P_CALA_ANGUILA
P-CALA.RAJADA

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
'1,00

'1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
'1,00

1,00

1,00

1,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

32,00 1,354,08 43.330,56

142.178,40TOTAL CAP.O2

4



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALEADA QUANTITAT PREU IMPORT

cAP.03
Fase 1. Nord

Fase 2.

Pon.-Raig.

PANELL INFoRMATIU {NOMES MAPA} Bidon Alumnini de 3mm. de 14{0x1000 mm
u Ud Panell informatiu (només mapa) Bidon Alumini de 3mm. de 1410x1000mm

Subministrament i col.locació de Panell informatiu (només mapa)

Dibond Alumini o similar de 3mm, de dimensions L4L0xL000mm,
transport i posada a obra, unitat totalment acabada.

P_BINIBONA
P-CAMPANET-S
P-CAMPANET-N
P_PORT_POLLENQA

P_PORT_POLLE NQA_LLENA r RA_S

P-CAMI-VELL-CAMPANET-N
P_PORT_PoLLE NQA_LLENAT RA_N

P_PORT_PoLLE NQA_HAB |TAT

P-CTRA-CALA-SANT-VICEN
P-LELNAIRA-MA-2200
P-CAMI-LLENAIRA
P-CEMENTERI-POLLENQA
P-CA-NA-VOLANTINA
P_CAMI-CAM_CANAVERET
P-FONT-IVAL-ANY
P_CAN_PORQUER_N

P-CAN-PORQUER-S
P_CAMI_VELL_CAMPANET_S
P_INCA-CAMPANET

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

19,00 282,32 5.364,08
u Ud Panell informatiu (només mapa) Bidon Alumini de 3mm. de 1410x1000mm

Subministrament i col.locació de Panell informatiu (només mapa)

Dibond Alumini o similar de 3mm, de dimensions l-41-0x1000mm,

transport i posada a obra, unitat totalment acabada.

P_MOSCAIRI
P_tNCA_C
P_INCA_E
P.MANACOR
P_BINIAMAR
P-BINISSALEM-S
P-CONSELL
P-SANTA-IVIARIA-S
P-S-ARRACO
P_PORT-ANDRATX
P-CAMP-DE-MAR
P_ES_CAPDELLA-o
P-CALVIA-E
P_PEGUERA
P_SANTA-PONQA
P_SON_BUGADELLES
P-SON_FERRER
P_ESTABLIMENTS
P_PALMA_MA_.1 1 1O

P-MOLA-ANDRATX
P_CAMI_ALBORAIET
P-CAMI-DES-POU
P_CAIMARI-BINIBONA
P-IVANACOR-N
P-INCA-N
P_INCA-O
P-LLOSETA-E
P_BINISSALEIVI_E

P_CAMI-MOLI_TERRA
P_MA_1016
P-COLL_SA_CREU
P-CAMI-SON-BORONAT
P-CALVIA-O
P_ES_CAPDELLA_E
P_ANDRATX_O
P-CAMI-DE-ESTRET
P-MALGRATS

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

37,00 282,32 10,445,84

Fase 3. Cenhal u Ud Panell informatiu (només mapa) Bidon Alumini de 3mm. de 1410x1000mm

5



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALEADA QUANTITAT PREU IMPORT

Subministrament icol.locació de Panell informatiu (només mapa)
Dibond Alumini o similar de 3mm, de dimensions 1410x1000mm,
transport i posada a obra, unitat totalment acabada.

P-SENCELLES
P_BINIALI

P_PLATJA-PALMA-2
P-PLATJA.PALMA_1
P-PLATJA_PALMA_3
P_PLATJA-PALMA-s
P-CAMI-CAMPAS
P_RUBERTS

P_ALGAIDA-O
P-CAMI_SON_MENDIVIL
P_CAMI_AGUILA

P-CAMI-PALMER_E
P-CAMI_PALMER_O
P-SON-VERI-S
P-SON-VERI_N
P-CAMI-CASETA-N
P_CAMI-CASETA-S
P_CAMI-REVELLAR
P-CAMI-SA-SORDA-S

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Fase 4. Llevant u Ud Panell informatiu (només mapa) Bidon Alumini de 3mm. de 1410x1000mm

Subministrament icol.locació de Panell informatiu (només mapa)
Dibond Alumini o similar de 3mm, de dimensions 141-0x1000mm,
transport i posada a obra, unitat totalment acabada.

P-ARTA-N

TOTAL CAP.O3

19,00 282,32 5.364,08

1,00

1,00 282,32 282,32

2'1.456,32

b



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALgADA QUANTITAT PREU IMPORT

cAP.04
F.1 NORD

SENYAL INDICATIVA 800x300 mm. tipus flefia, amb perfil podmetral en "U" i suport cilíndric d'alumnini
u Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus flefia, amb perfil perimehal en "U"

i suport cilíndric d'alumnini

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de

dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm

d'ample i abragadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini estriat
de 1L5 mm. de diámetre i 3000mm. de longitud, transport i posada
a obra, unitat totalment acabada.

A,I CAMPANET
A1 CAMPANET
A1 CAMPANET
A1 CAMPANET
A1 A4 CAMPANET/POLLENQA
A4 PoLLENQA
A1 CAMPANET
A1 CAMPANET
A4 ALCÚDIA
A1 CAMPANET
42 44 PORT POLLENQA/ALCÚD|A
A1 CAMPANET
41 ULLARÓ

41 ULLARÓ

A1 CAIMARI

A1 CAIMARI

41 BÚGER

A1 SA POBLA
A,IIVURO
A1I\4URO
A1 SANTA MARGALIDA
A1 PORT D'ALCÚDA
A3 MURO

A3 MURO

A3 MURO

A3 MURO

A3 MURO

43INCA
A2 A4 PORT POLLENSA/ALCÚDtA
A2 A4 PORT POLLENQA/ALCUD|A
42 PORT POLLENQA
42 PORT POLLENQA
A2 PORT POLLENQA
A2 PORT D'ALCUDIA
44 ALCÚDIA
A4 ALCÚDA
A4 ALCÚDIA
A4 ALCÚDIA
CAN PICAFORT

IV4 LLUBíSINEU
A1 CAIMARI

A1 BÚGER

A1 BÚGER

41 BÚGER

A1 BÚGER

A3 SANTA LÚCA
A3INCA
A4 CAMPANET
SÓLLER
C4 SÓLLER

I\44 P4 SÓLLER
C2 CALVIA

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
'1,00

1,00
'1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

39,00 257 ,23 10.031,97

F.2 u Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus fletxa, amb perfil perimehal en "U"
PONENT-RAIGUER i suport cilíndric d'alumnini

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de

dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm

d'ample i abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini estriat
de 115 mm. de diámetre i 3000mm. de longitud, transport i posada

a obra, unitat totalment acabada.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

7



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA AL9ADA QUANTITAT PREU IMPORT

C2 PALMA

C3 PEGUERA

C1 C3 C4 PEGUERA/CALVIA ES CAPDETLA

c1 SANTA PONQA

C3 ES CAPDELLA

C3 C4 CALVIA

C4 S'ARRACÓ

P1 P3 SA CASA BLANCA

P4 S'HOSTALOT

P4 S'HOSTALOT

P4 SELVA

P4 LLOSETA

P4 LLOSETA

P4 BINISSALEM

P4 CONSELL

P4 CONSELL

P4 PÓRTOL

P4 SA CASA BLANCA

P4 SA CASA BLANCA

P4 SA CASA BLANCA

M4 BUNYOLA

P.l P2 LLUCMAJOR

P1 P2 LLUCMAJOR

P3 PORRERES

P1 RANDA

P3 LLUCMAJOR

P1 ALGAIDA

P3 RANDA

Pl ALGAIDA
P3 RANDA

P2 ALGAIDA
P1 RUBERTS

P1 COSTITX

P1 BINIALI

P1 BINIALI

P1 P3 S'HOSTALOT

P1 P2 P3 P4 S'ARANJASSA
P2 MONTÜIRI

P2 MONTÜIRI

P2 MONTÜIR¡

P2 ALGAIDA

P2 ALGAIDA

P2 SANT JORDI

P2 SANT JORDI

P2 SANT JORDI

P2P3P4 ES PIL.LARi
P3 P4 ES PIL,LAR|

P3 P4 SANT JORDI

P3 ALGAIDA

P3 ALGAIDA

P3 ALGAIDA
P3 ALGAIDA

P3 RANDA

P3 LLUCMAJOR

P3 MONTI-SION

P3 VILAFRANCA

P3 PETRA

P3 PETRA

P3 PETRA

43 P3 BONANY

P3 SINEU

M4 P3 RUBERTS

M4 P3 RUBERTS

M4 P3 SANTA EUGÉNIA

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

34,00 257,23 8.745,82

F.3 CENTRAL u Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus flefia, amb perfil perimetral en "U"
i suport cilÍndric d'alumnini

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de
dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm

d'ample i abraqadores d'alumini i suport cilíndríc d'alumini estriat
de L1-5 mm. de diámetre i 3000mm. de longitud, transport i posada

a obra, unitat totalment acabada.

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

8



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALEADA QUANTITAT PREU IMPORT

IVIl M3 FELANITX
M2 M4 SANT LLORENQ

M4 VILAFRANCA
M4 VILAFRANCA
A3 M4 LLUBI

41 BÚGER

A3 MURO
A3INCA
A3INCA
A3 LLUBí

A3 PETRA

43 PETRA

A3 PETRA

FELANITX
P,l S'ARENAL
P3 LLUCMAJOR
M1 M3 MANACOR

MANACOR
A3 M4 MANACOR

A3 ARIANY MARIA

MARIA

A3 ARIANY
MARIA

PETM
PETRA

P1 S'ARENAL
P2 FELANITX/SANTANYi

P2 CAMPOS
P2 CAMPOS
P2 CAMPOS
M1 M3 SON CARRIÓ/SON SERVERA

I\¡1 SON CARRIO
M1 M4 MANACOR
M1 M3 FELANITX
M1 CAS CoNCOS
IVIl S'ALQUERIA BLANCA

M1 S'ALOUERIA BLANCA

M1 S'ALQUERIA BLANCA

I\¡1 S'ALOUERIA BLANCA

M1 SA COMA
M1 SA COMA
M,I SA COMA
M1 SA COMA
M1 SA COMA
M1 M2 M4 SA COMA

M1 M3 M4 SA COMA

M1 M3 SA COMA

M2 CALA MILLOR

M2 SON SEREVM
M2 CAPDEPERA
ffi ARTA
M2 CAPDEPERA
M2 CALA RAJADA

M2 ARTA
M2 ARTA
M2 ARTA
M2 M4 SANT LLORENQ

M2 M4 SON CARRIÓ
M2 M4 CALA I\4ILLOR/ SA COMA
I\¡2 CALA MILLOR

M3 ARTA
M2 M3 ARTA
M3 ERMITA DE BETTEM

M3 MANACOR

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

I,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
'1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

70,00 257,23 18.006,10

F.4 LLEVANT u Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus fleüa, amb perfil perimetral en "U"
i suport cilíndric d'alumnini

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de

dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm

d'ample i abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini estriat
de 1-15 mm. de diámetre i 3000mm. de longitud, transport i posada

a obra, unitat totalment acabada.

1,00

I,00
'1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
'1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

I



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA AL9ADA QUANTITAT PREU IMPORT

M3 MANACOR

M3 MANACOR

M4 SON CARRÓ
M4 VILAFMNCA
M1 M3 MANACOR

M1 P2 CAMPOS

SANTANYI

M3 SANT LLoRENQ
ARTA

M3 ARTA
M2 CAPDEPERA

M2 CAPDEPERA

MANACOR

TOTAL CAP.O4.

1,00
'1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
'1,00

1,00

1,00

50,00 2s7,23 12.861,50

49.645,39
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALqADA QUANTITAT PREU IMPORT

cAP.05
Fl.NORD

F2.PON.-RAIG.

SENYAL INDICATIVA 800x300 mm. tipus fleüa, amb perfil perimetralen "U"
u Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus fletxa, amb perfil perimetral en "U"

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de

dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm

d'ample i abraqadores d'alumini, sobre suport ja existent, transport
i posada a obra, unitat totalment acabada.

C4 PALMANYOLA

P4 LLUC

P4 SÓLLER

44 P4 CAIMARI

M2 SANT LLORENQ

M4 ORIENT

A1 ALCÚDIA
A1 CAMPANET

A1 CAMPANET

A1 CAN PICAFORT
A1 CAN PICAFORT
A2 A3 MURO/ SA POBLA

A3INCA
A3 CAN PICAFORT

A3 CAN PICAFORT
A2 PORT D'ALCUDIA

A2 PORT D'ALCUDIA

A2 SA POBLA

A2 PORT DE POLLENQA

A2 PORT DE POLLENQA

A2 PORT DE POLLENQA

A2 PORT DE POLLENQA

A2 PORT DE PoLLENSA
A1 PORT D'ALCUDIA

A4 POLLENQA

A4 POLLENQA

A4 LLUC

A4 ALCUDIA

A1 SA POBLA

c2 c3 c4 cALVTA

C2 S'ARRACO

C2 GÉNOVA

C1 C2 PORT D'ANDRATX/ ANDRATX
C2 ANDRATX
C1 C2 PEGUERA

C1 C3 C4 PEGUERA/ CALVIA/ ES CAPDELLA
C3 PEGUERA

C3 C4 PALIVANOVA

C1 CALVIA

C4 ESTELLENCS

C1 C2 ANDRATX/ SANT ELM

C4 S'ESGLEITA
C4 ESTABLIMENTS

C4 ESTABLIMENTS

C4 ESTABLIMENTS

C3 C4 CALVIA

P3 ALGAIDA
P1 P3 P4 SANT JORDI

P4 ES FIGUERAL

P4 BUNYOLA

M4 P4 BUNYOLA

A1 A4 CAMPANET/IVIOSCAIRI

P4 LLOSETA

M4 LLOSETA

M4 LLOSETA

tvl4 tNcA
A1 A4 MOSCAIRI/CAfVIPANET

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

29,00 98,64 2 860,56

u Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus fleüa, amb perfil perimetral en "U"

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de

dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm

d'ample i abragadores d'alumini, sobre suport ja existent, transport
i posada a obra, unitat totalment acabada.

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

11



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA AL9ADA QUANTITAT PREU IMPORT

Al MOSCAIRI

A3 MANACOR
A3INCA
A3 LLUBi
A3 LLUB|

A4 CAMPANET
A4 CAMPANET
BUNYOLA/ SÓLLER

P1 P2 LLUCMJAOR

P1 LLUCMAJOR
P2 SES SALINES
P1 LLUCMAJOR
Pl MNDA
P1 PINA

P1 COSTITX
P1 SENCELLES
P1 BINIALI

P1 SES ALQUERIES
P1 SANTA EUGENIA
Pl P2 P3 P4 PLATJA DE PALMA

P2 SES SALINES
P2 SES SALINES
P2 I\¡ONTUIRI

P2 SANT JORDI

P1 PLATJA DE PALMA

P2 P3 P4 PLATJA DE PALMA

P3 P4 S'ARANJASSA
P4 SA CASA BLANCA

P3 PORRERES

A3 PETRA

P3 SINEU

M4 PETRA

P3 LLORET
M4 P3 SANTA EUGENIA
M2 M4 SANT LLORENQ

M4 SANT JOAN

M4 LLORET

M4 LLORET

M4 P3 SENCELLES
M4 P3 SANTA EUGENIA
M4 SANTA MARIA
M4 LLUBI

43 LLUBI

M4 SINEU

M4 SINEU

M4 PETRA

43 M4 CAN PTCAFoRT/ SANT LLORENQ

A1 BÚGER

A3 MARIA

A3 MARIA

A3 ARIANY
P2 PORRERES

P2 SANTANYI

COLONIA DE SANT JORDI

LLUCMAJOR

ALGAIDA
CAMPOS

P2 CAMPOS

P2 CAMPOS

M4 PETRA

M4 INCA

A3 M4INCA
M1 M3 MANACOR

'1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

36,00 98,64 3.551,04

F3.CENTRAL u Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus fletxa, amb perfil perimetral en "U"

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de
dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm

d'ample i abraqadores d'alumini, sobre suport ja existent, transport
i posada a obra, unitat totalment acabada.

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00
1,00

1,00

1,00
'1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

,00

,00

,00

,00

,00

5.425,20

F4.LLEVANT u Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus fleüa, amb perfil perimetral en "U"
55,00 98,64

12



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALgADA QUANTITAT PREU IMPORT

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de
dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm

d'ample i abraqadores d'alumini, sobre suport ja existent, transport
i posada a obra, unitat totalment acabada.

P2 CAS CONCOS

IV2 M3 SON SERVERA

M2 M4 SON CARRIO

M1 CASCONCoS
M1 S'ALQUERIA BLANCA
M1 S'HORTA

M1 M3 S'HORTA

M1 SON MACIA

M3 ARTA
M2 SON SERVERA

M2 CALA RAJADA

M2 CALA RAJADA

M2 CAPDEPERA

M2 ARTA

M3 SANT LLoRENS
M2 M3 COLONTA DE SANT PERE/ SANT LLORENQ

M2 M4 SON CARRIO
M2 M4 SANT LLORENQ

M3 SANT SALVADOR

M3 SANT SALVADOR

M3 SANT SALVADOR

M3 ES CARRITXO

M3 ES CARRITXO

M1 M3 PORTO CRISTO
M3 SA COMA

M4 SON CARRIO

M4 VILAFRANCA

CAMPOS

M2 M4 MANACOR

ARTA
SANT LLORENS

M2 CAPDEPERA

M2 CAPDEPERA

PETM
PORTO CRISTO

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

35,00 98,64 3.452,40

TOTAL CAP.O5 15,289,20
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALEADA QUANTITAT PREU IMPORT

.;ii
TAI'lCA
3X4 m

uUd d'obra de m, fabrieada amb xapa de galvanitzada o lames ¡

suports lPN.l40 de6m

Subministrament i col.locació de tanca d'obra de dimensions
3000x4000mm, fabricada amb xapa de ferro galvanitzada o lames,

amb suports IPN-140 de 6 m galvanitzats, transport i posada a
obra, unitat totalment acabada.

Tanca d'obra 3x4m 1,00

1,00 1.358,34

TOTAL CAP.06..........

1.358,34

1.358,34

14



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALEADA QUANTITAT PREU IMPORT

cAP.07
Transport
embalatg

TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT
t Tn cánega i transport de residus de construcció i demolició de carácter no

petri

Cárrega i transport de residus de construcció i demolició no
perillosos - RNP- de carácter no petri (cartró-paper, fusta, vidre,
plástics i metalls inclosos envasos i embalatges d'aquests materials
així com biodegradables de I'esbrossi) a planta de valorització
avtorrtzada
per transportista autoritzat , a una distáncia de 20 km.,
considerant anada i volta, en camions de fins a 16t. de pes,

carregats amb mitjans manuals. No inclou taxa de Mac Insular.

Cánega i transport de residus de construcció i

demolició de car
78,06

Transport tenes t Tn cánega i transport de residus de construcció i demolició, car¿cter petri

Cárrega i transport de residus de construcció i demolició de

carácter petri constituits per terres i pedres a planta de
valontzació per transportista autoritzat ,auna distáncia de 20 km.,
considerant anada i volta, en camions basculants de fins a 16 t. de
pes, caffegats amb mitjans manuals.No inclou taxa Mac Insular

Cárrega i transport de residus de construcció i

demolició, carác
24,33

TOTAL CAP.O7

78,06

78,06 10,79

24,33

842,27

24,33 7,57 1 84,1 I

1.026,45

'15



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALgADA QUANTITAT PREU IMPORT

1,00 770,81 774,81

2.PROT.COL. u Proteecions col.lectives

3.PREVEilCó u Prevenció
1,00 733,00 733,00

1,00 838,00 838,00

2.3/1,8',1

16
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QUADRE DE PREUS 1

CODI UD RESUM PREU

cAP.0t
()l,IFASE
f .NORD

01.2FASE 2.

PON..R

01.3FASE 3.

CENTRA

01.4FASE 4.

LLEVAN

SENYAL COMPLEMENTANN TCOO X 4OO MM
u Ud Senyal complementária de 1600 x 400 mm

Subministrament í col.locació de senyal complementária de

dimensions 1660x400mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm.

d'ample, abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini
estriat de 115 mm. de diámetre i 3000 mm de longitud, inclós

abraqadores, suport cilíndric d'alumini, transport i posada a
obra, unitat totalment acabada.

TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb

u ud senyar comprementária de i600 x 400 mm 
CINQUANTA-TRES CÉNTIMS

Subministrament i col.locació de senyal complementária de

dimensions 1660x400mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm.

d'ample, abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini
estriat de 115 mm. de diámetre i 3000 mm de longitud, inclós

abraqadores, suport cilíndric d'alumini, transport i posada a
obra, unitat totalment acabada.

TRES-CENTS TRENTA-N0U EUROS amb

CI NQUANTA.TRES CÉNTIMS

Ud Senyal complementária de 1600 x 400 mm

Subministrament i col.locació de senyal complementária de

dimensions 1-660x400mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm.

d'ample, abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini
estriat de l-1-5 mm. de diámetre ¡ 3000 mm de longitud, inclós

abraqadores, suport cilíndric d'alumini, transport i posada a
obra, unitat totalment acabada.

TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb

CINQUANTA-TRES CÉNTI [/S

Ud Senyal complementária de'1600 x 400 mm

Subministrament i col.locació de senyal complementária de

dimensions 1660x400mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm.

d'ample, abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini
estriat de L15 mm. de diámetre i 3000 mm de longitud, inclós

abraqadores, suport cilíndric d'alumini, transport i posada a
obra, unitat totalment acabada.

TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb

CINQUANTA.TRES CÉNTIMS

339,53

339,53

339,53

339,53



QUADRE DE PREUS 1

CODI UD RESUM PREU

GAP.02
FAS.I NORD

FAS,2
PON..MIG-

FASE.3
CENTRAL

FAS.4 LLEVANT

PANELL INFORMATIU FUSTA l41Oxll60mm
u Ud Panell informatiu de fusta 1410x1160 mm, amb teulada i columnes de 1.354,08

fusta

Subministrament i col.locació de Panell informatiu de fusta de
1-410x1160 mm, amb teulada i columnes de fusta, dimensions
indicades a I'annex de senyalització, transport i posada a obra,
unitat totalment acabada.

MIL TRES-CENTS CINQUANTA.QUATRE EUROS
AMb VUIT CÉNTIMS

u Ud Panell informatiu de fusta 1410x1160 mm, amb teulada ¡columnes de
fusta

Subministrament i col.locació de Panell informatiu de fusta de
1410x1160 mm, amb teulada i columnes de fusta, dimensions
indicades a I'annex de senyalització, transport i posada a obra,
unitat totalment acabada.

MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS
AMb VUIT CÉNTIMS

u Ud Panell informatiu de fusta f 410x1160 mm, amb teulada icolumnes de
fusta

Subministrament i col.locació de Panell informatiu de fusta de
1-410x1160 mm, amb teulada i columnes de fusta, dimensions
indicades a I'annex de senyalització, transport i posada a obra,
unitat totalment acabada.

MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS
AMb VUIT CÉNTIMS

u Ud Panell informatiu de fusta 1410x1160 mm, amb teulada icolumnes de
fusta

Subministrament i col.locació de Panell informatiu de fusta de
1410x1160 mm, amb teulada i columnes de fusta, dimensions
indicades a I'annex de senyalització, transport i posada a obra,
unitat total ment acabada.

MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS
AMb VUIT CÉNTIMS

1.354,08

1.354,08

1.354,08
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QUADRE DE PREUS 1

CODI UD RESUM PREU

Fase L Nord

Fase 2.
Pon.-Raig.

Fase 3. Central

Fase 4. Llevant

u Ud Panell infomatiu (només mapa) Bidon Alumini de 3mm. de 282,32

1410x1000mm

Subministrament i col.locació de Panell informatiu (només

mapa) Dibond Alumini o s¡milar de 3mm, de dimensions
1410x1-000mm, transport i posada a obra, unitat totalment
acabada.

DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb TRENTA-DOS

CÉNTIMS

u Ud Panell informatiu (només mapa) Bidon Alumini de 3mm. de 282,32

141Oxl000mm

Subministrament i col.locació de Panell informatiu (només

mapa) Dibond Alumini o similar de 3mm, de dimensions
1410x1000mm, transport i posada a obra, unitat totalment
acabada.

DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb TRENTA-DOS

CÉNTIMS

u Ud Panell informatiu (només mapa) Bidon Alumini de 3mm. de 282,32

14l0xl000mm

Subministrament i col.locació de Panell informatiu (només

mapa) Dibond Alumini o similar de 3mm, de dimensions
1410x1000mm, transport i posada a obra, unitat totalment
acabada.

DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb TRENTA-DOS
CÉNTIMS

u Ud Panell informatiu (només mapa) Bidon Alumini de 3mm. de 282,32

1410x1000mm

Subministrament i col.locació de Panell informatiu (només

mapa) Dibond Alumini o similar de 3mm, de dimensions
1410x1000mm, transport i posada a obra, unitat totalment
acabada.

DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb TRENTA-DOS
cÉNTIMS

2



QUADRE DE PREUS 1

CODI UD RESUM PREU

cAP.04
F.1 NORD

F.2 u Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus fleüa, amb perfil perimetral en

PONENT.RAIGUER "U"isuportcilíndricd'alumnini

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de

dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm

d'ample i abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini
estriat de 1-L5 mm. de diámetre i 3000mm. de longitud,
transport i posada a obra, unitat totalment acabada.

F.3 CENTRAL u Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus fletxa, amb perfil petimetral en
"U" i suport cilíndric d'alumnini

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de

dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm

d'ample i abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini
estriat de 11-5 mm. de diámetre i 3000mm. de longitud,
transport i posada a obra, unitat totalment acabada.

F.4 LLEVANT u Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus flefia, amb perfil perimetral en

"U" isuport cilíndric d'alumnini

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de

dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm

d'ample i abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini
estriat de 115 mm. de diámetre i 3000mm. de longitud,
transport i posada a obra, unitat totalment acabada.

SENYAL INDICATIVA 800x300 mm. tipus fleú<a, amb pertil pedmetralen "tf' lsuport cilíndric d'alumnini
u Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus fleha, amb perfil perimetral en 257,23

"U" i suport cilíndric d'alumnini

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de

dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm

d'ample i abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini
estriat de 1L5 mm. de diámetre i 3000mm. de longitud,
transport i posada a obra, unitat totalment acabada.

DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb VINT-l-TRES

CÉNTIMS

257,23

DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb VINT-l-TRES

CÉNTIMS

257,23

DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb VINT-l-TRES

CÉNTIMS

251,23

DOS-CENTS CINQUANTA.SET EUROS amb VINT-I-TRES

CÉNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

CODI UD RESUM PREU

cAP.05
Fl.NORD

F2.PON..RAIG

F3.CENTRAL

F4.LLEVANT

SENYAL INDICATIVA 800x300 mm. tipus fleüa, amb perfil pedmetral en "U"
u Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus fletxa, amb perfil perimetral en

"u"

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de

dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm

d'ample i abraqadores d'alumini, sobre suport ja existent,
transport i posada a obra, unitat totalment acabada.

NOMNTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-QUATRE

cÉNTIMS

u Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus fleüa, amb perfil perimehal en

"u"

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de

dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm
d'ample i abraqadores d'alumini, sobre suport ja existent,
transport i posada a obra, unitat totalment acabada.

NORANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÉNTIMS

u Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus flefia, amb perfil perimetral en

"u"

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de

dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm
d'ample i abraqadores d'alumini, sobre suport ja existent,
transport i posada a obra, unitat totalment acabada.

NORANTA-VU lT EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÉNTIMS

u Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus fletxa, amb perfil perimekal en

"u"

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de

dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm

d'ample i abraqadores d'alumini, sobre suport ja existent,
transport i posada a obra, unitat totalment acabada.

N0MNTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-QUATRE

CÉNTIMS

98,64

98,64

98,64

98,64

5



QUADRE DE PREUS I
CODI UD RESUM PREU

3X4 m
anca rapa

lames isuports lPN.140 de 6m

Subministrament i col.locació de tanca d'obra de dimensions
3000x4000mm, fabricada amb xapa de ferro galvanitzada o
lames, amb suports IPN-L40 de 6 m galvanitzats, transport i

posada a obra, unitat totalment acabada.
MIL TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb T

TRENTA.QUATRE CÉNTIMS

6



QUADRE DE PREUS I
CODI UD RESUÍI'I PREU

Transport t Tn cánega i transport de residus de consfucció i demolició de carácter no 10,79

embalatg petri

Cárrega i transport de residus de construcció i demolició no
perillosos - RNP- de carácter no petri (carhó-paper, fusta,
vidre, plástics i metalls inclosos etwasos i embalatges d'aquests
materials aixl com biodegradables de I'esbrossi) a planta de
v alontzació autontzada
per transportista autoritzat , a una distiurcia de 20 km.,
considerant anadai volta, en camions de fins a l6t. de pes,
carregats amb mitjans manuals. No inclou taxa de Mac Insular.

DEU EUROS AMb SETANTA-NOU CENTIMS

Transport terres t Tn cerrega i transport de residus de construcció i demolició, carácter petri

Cárrega i transport de residus de construcció i demolició de
carácter petri constituils per terres i pedres a planta de

valoifzació per hansportista autontzal,a una distáncia de 20
km., considerant anada i volta, en camions basculants de fins a
16 t. de pes, carregats amb mitjans manuals.No inclou taxa
Mac Insular

7,57

SET EUROS AMb CINQUANTA-SET CÉNTIMS

7



QUADRE DE PREUS 1

CODI UD RESUM PREU

f . PROT.INDIV, u Proteccions individual$-EPl'S

2.PRoT.COL.

3.PREVENCIÓ

Proteccions col.lectives

Prevenció

u

u

SET-CENTS SETANTA EUROS amb VUITANTA-UN

CENTIMS

SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS

VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS

733,00

838,00

I
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QUADRE DE PREUS 2
CODI UT RESUM PREU

cAP.0t
0t.1FASE
1.NORD

01.2FASE 2.

PON.-R

01.3FASE 3.

CENTRA

01.4FASE 4.

LLEVAN

SENYAL COMPLEMENTANII TOOO X 4OO MM
u Ud Senyal complementária de 1600 x 400 mm

Subministrament i col.locació de senyal complementária de

dimensions 1660x400mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm.

d'ample, abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini
estriat de 115 mm. de diámetre i 3000 mm de longitud, inclós

abraqadores, suport cilíndric d'alumini, transport i posada a

obra, unitat totalment acabada.

Má d'obra

Maquinária.,

25,84

2,90

10,79

Má d'obra

Má d'obra

3

TOTAL PARTIDA 339,53

25,84

2,90

310,79

Ud Senyal complementária de 1 600 x 400 mm

Subministrament i col.locació de senyal complementária de

dimensions 1-660x400mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm.

d'ample, abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini
estriat de 115 mm. de diámetre i 3000 mm de longitud, inclós

abraqadores, suport cilíndric d'alumini, transport i posada a

obra, unitat totalment acabada.

Maquinária,.,

Materials

u Ud Senyal complementária de 1600 x 400 mm

Subministrament i col.locació de senyal complementária de

dimensions 1660x400mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm

d'ample, abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini
estriat de 11-5 mm. de diámetre i 3000 mm de longitud, inclós

abraqadores, suport cilíndric d'alumini, transport i posada a

obra, unitat totalment acabada.

l\rlá d'obra

l\4aquinária

Materials.,.

TOTAL PARTIDA 339,53

25,84

2,90

310,79

TOTAL PARTIDA 339,53
Ud Senyal complementária de 1600 x 400 mm

Subministrament i col.locació de senyal complementária de

dimensions 1-660x400mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm

d'ample, abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini
estriat de 1-15 mm. de diámetre i 3000 mm de longitud, inclós

abraqadores, suport cilíndric d'alumini, transport i posada a

obra, unitat totalment acabada.

Maquinária.

Materials,...

25,84

2,90

310,79

TOTAL PARTIDA 339,53



QUADRE DE PREUS 2
CODI UT RESUM PREU

cAP.02
FAS.I NORD

PANELL INFORMATIU FUSTA l41(}xll60mm
u Ud Panell informatiu de fusta 1410x1160 mm, amb teulada ¡columnes de

fusta

Subministrament i col.locació de Panell informatiu de fusta de
1410x1160 mm, amb teulada i columnes de fusta, dimensions
indicades a l'annex de senyalització, transport i posada a obra,
unitat totalment acabada.

Má d'0bra.,..,..,.,..
Maquinária.,..

Materials

TOTAL PARTIDA
u Ud Panell informatiu de fusta 1410x1160 mm, amb teulada icolumnes de

fusta

Subministrament i col.locació de Panell informatiu de fusta de
1410x1160 mm, amb teulada i columnes de fusta, dimensions
indicades a I'annex de senyalització, transport i posada a obra,
unitat total ment acabada.

Má d'obra

Maquinária..,.............,.,.,.,

Maleria|s.,....,.,....,.......,....

TOTAL PARTIDA
u Ud Panell informatiu de fusta 1410x1160 mm, amb teulada icolumnes de

fusta

Subministrament i col.locació de Panell informatiu de fusta de
1410x1160 mm, amb teulada i columnes de fusta, dimensions
indicades a I'annex de senyalització, transport i posada a obra,
unitat total ment acabada.

FAS.2

PON..RAIG.

FASE.3
CENTRAL

FAS.4 LLEVANT

1.354,08

31,01

3,48

1 .3'19,59

31,01

3,48

1.319,s9

Má d'obra

1.354,08

31,01

3,48
't.319,59

TOTAL PARTIDA
u Ud Panell informatiu de fusta 1410x1160 mm, amb teulada i columnes de

fusta

Subministrament ¡ col.locació de Panell informatiu de fusta de
1410x1160 mm, amb teulada i columnes de fusta, dimensions
indicades a I'annex de senyalització, transport i posada a obra,
unitat totalment acabada.

lVá d'0bra,.,..,..,....
Maquinária..,.,..,....

Materia|s.,.,.,...............,.,

TOTAL PARTIDA

1.354,08

31,01

3,48

319,59

f .354,08

2



QUADRE DE PREUS 2
CODI UT RESUM PREU

cAP.03
Fase 1. Notd

Fase 2.

Pon.-Raig.

Fase 3. Cenhal

Fase 4. Llevant

PANELL INFORMATIU (NOMES MAPA) Bidon Atumnini de 3mm. de 1410x1000 mm
u Ud Panell informatiu (només mapa) Bidon Alumini de 3mm. de

1410x1000mm

Subministrament i col.locació de Panell informatiu (només

mapa) Dibond Alumini o s¡milar de 3mm, de dimensions
1410x1-000mm, transport i posada a obra, unitat totalment
acabada.

Má d'obra

Maquinária.,....,.....,.,......,

Materia|s.,..,....,..,..,.,....,.,

TOTAL PARTIDA
u Ud Panell informatiu (només mapa) Bidon Alumini de 3mm. de

1410x1000mm

Subministrament i col.locació de Panell informatiu (només

mapa) Dibond Alumini o similar de 3mm, de dimensions
1410x1000mm, transport i posada a obra, unitat totalment
acabada.

13,39

3,48

265,45

282,32

Má d'obra 13,39

3,48

26s,45

TOTAL PARTIDA 282,32

u Ud Panell informatiu (només mapa) Bidon Alumini de 3mm. de
1410x1000mm

Subministrament i col.locació de Panell informatiu (només

mapa) Dibond Alumini o similar de 3mm, de dimensions
1410x1000mm, transport i posada a obra, unitat totalment
acabada.

u Ud Panell informatiu (només mapa) Bidon Alumini de 3mm. de
1410x1000mm

Subministrament i col.locació de Panell informatiu (només

mapa) Dibond Alumini o s¡milar de 3mm, de dimensions
1410x1-000mm, transport i posada a obra, unitat totalment
acabada.

Má d'obra

Maquinária.,.,,.,.,,.,.....,.,....,

Materials

TOTAL PARTIDA 282,32

Má d'obra 13,39

Maquinária,......,..,......

Materials 265,45

TOTAL PARTIDA 282,32

13,39

3,48

265,45

3,48

3



QUADRE DE PREUS 2
CODI UT RESUM PREU

cAP.04
F.1 NORD

F.4 LLEVANT

$ENYAL INDICATIVA 800x300 mm. üpus.fleüa, amb perfil pedmetral en "U" i suport cllíndric d'alumnini
u Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus fleüa, amb perfil per¡metral en

"U" isuport cilíndric d'alumnini

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de
dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm

d'ample i abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini
estriat de 115 mm. de diámetre i 3000mm. de longitud,
transport i posada a obra, unitat totalment acabada.

Má d'obra..
Maquinária.

Materials....

F.2 u ud Senyat indicativa de 800x300 mm. tipus flefia, amb perfit perimetrat eloTAL 
PARTIDA ""

PONENT.RAIGUER "U"isuportcilíndricd'alumnini

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de
dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm
d'ample i abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini
estriat de 115 mm. de diámetre i 30O0mm. de longitud,
transport i posada a obra, unitat totalment acabada.

Má d'obra.
Maquinária

Materials...

F.3 CENTML u ud senyat indicativa de 800x300 mm. tipus fteha, amb perfil o.rir.ur, IITAL 
PART|DA """"""

"U" isuport cilínd¡ic d'alumnini

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de
dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm
d'ample i abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini
estriat de 115 mm. de diámetre i 3000mm. de longitud,
transport i posada a obra, unitat totalment acabada.

25,01

229,32

2,90

257,23

25,01

2,90

229,32

l\tlá d'obra

257,23

25,01

2,90

229,32

lVlaquinária.....

l\4aterials

u ud senyal indicativa de 800x300 mm. tipus fleüa, amb perfil perimetral 
foTAL PARTIDA

"U" i suport cilíndric d'alumnini

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de
dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm
d'ample i abragadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini
estriat de 115 mm. de diámetre i 3000mm. de longitud,
transport i posada a obra, unitat totalment acabada.

Má d'0bra .....,.,..,.,
Maquinária......,....,

l\4ateria|s....,..........

TOTAL PARTIDA

257,23

25,01

229,32

257,23

2,90

4



QUADRE DE PREUS 2
CODI UT RESUM PREU

cAP.05
Fl.NORD

F2.PON.-RAIG

F3.CENTRAL

F4.LLEVANT

SENYAL INDICATIVA 800x300 mm. tipus fleka, amb perfil perimetralen "U"
u Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus flefia, amb perfil perimetral en

"u"

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de
dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm

d'ample i abraqadores d'alumini, sobre suport ja existent,
transport i posada a obra, unitat totalment acabada.

Má d'obra..
Maquinária.

Materials.,.,

TOTAL PARTIDA
u Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus fletxa, amb perfil perimetral en

"u"

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de

dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm

d'ample i abraqadores d'alumini, sobre suport ja existent,
transport i posada a obra, unitat totalment acabada.

Má d'0bra.,.,.,
Maquinária
Materials...

u ud senyal indicativa de 800x300 mm. tipus fleüa, amb perfil perimetral 
forAl PARTIDA

"u"

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de

dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm
d'ample i abraqadores d'alumini, sobre suport ja existent,

transport i posada a obra, unitat totalment acabada.

Má d'obra
Maquinária
Materials,..

u ud senyal indicariva de 800x300 mm. tipus fletxa, amb perfil perimetral 
roTAL PARTIDA

"u"

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de
dimensions B00x30Omm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm
d'ample i abraqadores d'alumini, sobre suport ja existent,
transport i posada a obra, unitat totalment acabada.

Má d'obra
Maquinária,.,..

Materials

TOTAL PARTIDA

17,54

2,90

78,20

98,64

17,54
ton

78,20

98,64

17,54

2,90

78,20

98,64

17,54

2,90

78,20

98,64

5



QUADRE DE PREUS 2
CODI UT RESUM PREU

3X4 m
u Ud Tanca dbbra de 3x4 m, fabricada amb xapa de fero galvanitzada o

lames i suports lPN.140 de 6m

Subministrament i col.locació de tanca d'obra de dimensions
3000x4000mm, fabricada amb xapa de ferro galvanitzada o
lames, amb suports IPN-140 de 6 m galvanitzats, transport i

posada a obra, unitat totalment acabada.

Má d'obra 117,39

1,240,95

TOTAL PARTIDA 1.358,34

6



QUADRE DE PREUS 2
CODI UT RESUM PREU

Transport
embalatg

Transport teres

t Tn cánega i transpoñ de residus de construcció i

Petr¡

Cárrega i transport de residus de construcció i demolició no
perillosos - RNP- de carácter no petri (cartró-paper, fusta,
vidre, plástics i metalls inclosos envasos i embalatges d'aquests
materials aixl com biodegradables de I'esbrossi) a planta de
v aloització autoritzada
per transportista autoritzat , a una distáncia de 20 km.,
considerant anada i volta, en camions de fins a 16t. de pes,

carregats amb mitjans manuals. No inclou taxa de Mac Insular.

Materials.

t rn cátrega i transport de residus de construcció i demolició, curá.t , p#TAL 
PARTIDA """

Cárrega i transport de residus de construcció i demolició de
carácter petri constituits per terres i pedres a planta de
valorització per transportista autoritzat ,a una distáncia de 20
km., considerant anada i volta, en camions basculants de fins a
16 t. de pes, carregats amb mitjans manuals.No inclou taxa
Mac Insular

Materials.,

TOTAL PARTIDA

de carácter no

0,17
2,90
7,72

10,79

0,17
2,90
4,50

7,57

7



QUADRE DE PREUS 2
CODI UT RESUM PREU

PROT.INDIV. u Proteccions indÍviduales-EPl'S

2.PROT.COL. u Proteccions col.lect¡ves

3.PREVENCIÓ u Prevenció

Materia|s,...,.........

TOTAL PARTIDA

Materials....

TOTAL PARTIDA

770,81

770,81

733,00

733,00

838,00

838,00TOTAL PARTIDA

I
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PRESSUPOST PARCIAL
coDr DEscRrPcrÓ AMIDAMENT PREU IMPORT

cAP.01
01.1FASE
1-NORD

0l.2FASE 2.

PON,.R

01.3FASE 3.

CENTRA

01.4FASE 4.

LLEVAN

SENYAL coMPLEMENTAnn tooo x 4oo mm
u Ud Senyal complementária de 1600 x 400 mm

Subministrament i col.locació de senyal complementária de

dimensions 1660x400mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm.

d'ample, abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini estriat de
1l-5 mm. de diámetre i 3000 mm de longitud, inclós abraqadores,

suport cilíndric d'alumini, transport i posada a obra, unitat
totalment acabada.

u Ud Senyal complementária de 1600 x 400 mm

Subministrament i col.locació de senyal complementária de

dimensions 1660x400mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm.

d'ample, abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini estriat de
l-l-5 mm. de diámetre i 3000 mm de longitud, inclós abraqadores,

suport cilíndric d'alumini, transport i posada a obra, unitat
totalment acabada.

u Ud Senyal complementária de 1600 x 400 mm

Subministrament i col.locació de senyal complementária de

dimensions 1-660x400mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm.

d'ample, abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini estriat de

l-15 mm. de diámetre i 3000 mm de longitud, inclós abraqadores,

suport cilíndric d'alumini, transport i posada a obra, unitat
totalment acabada.

u Ud Senyal complement¿ria de 1600 x 400 mm

Subministrament i col.locació de senyal complementária de

dimensions 1660x400mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm.

d'ample, abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini estriat de
l-15 mm. de diámetre i 3000 mm de longitud, inclós abraqadores,

suport cilíndric d'alumini, transport i posada a obra, unitat
totalment acabada.

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL CAP.O1

25,00 339,53 8.488,25

15,00 339,53 5.092,95

6,00 339,53 2,037,18

7,00 339,53 2,376,71

17,995,09



PRESSUPOST PARCIAL
coDr DEscRtPctÓ AMIDAMENT PREU IMPORT

cAP.02
FAS.1 NORD

PANELL INFORMATIU FUSTA 14f(lxl160mm
u Ud Panell informatiu de fusta 1410x1160 mm, amb teulada icolumnes de fusta

Subministrament i col.locació de Panell informatiu de fusta de
1410x1160 mm, amb teulada i columnes de fusta, dimensions
indicades a l'annex de senyalització, transport i posada a obra,
unitat total ment acabada.

FAS.2
PON..RAIG.

Ud Panell informatiu de fusta 1410x1160 mm, amb teulada icolumnes de fusta

Subministrament i col.locació de Panell informatiu de fusta de
1410x11-60 mm, amb teulada i columnes de fusta, dimensions
indicades a I'annex de senyalització, transport i posada a obra,
unitat totalment acabada.

FASE.3
CENTRAL

Ud Panell informatiu de fusta 1410x1160 mm, amb teulada i columnes de fusta

Subministrament i col.locació de Panell informatiu de fusta de
1-410x1160 mm, amb teulada i columnes de fusta, dimensions
indicades a I'annex de senyalització, transport i posada a obra,
unitat total ment acabada.

FAS.4 LLEVANT u Ud Panell informatiu de fusta 1410x1160 mm, amb teulada icolumnes de fusta

Subministrament i col.locació de Panell informatiu de fusta de
1410x1-160 mm, amb teulada i columnes de fusta, dimensions
indicades a I'annex de senyalització, transport i posada a obra,
unitat total ment acabada.

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL CAP.02

28,00 1.354,08 37 .914,24

32,00 1.354,08 43.330,56
u

13,00 1 .354,08 17.603,04

32,00 1.354,08 43.330,56

142.178,40

¿



PRESSUPOST PARCIAL
coDr DEscRrPcÉ AMIDAME¡¡T PREU IMPORT

Fase l. ilord u Ud Panell informatiu (només mapa) Bidon Alumini de 3mm. de 14l0xl000mm

Subministrament ¡ col.locació de Panell informatiu (només mapa)

Dibond Alumini o similar de 3mm, de dimensions L4L0x1000mm,
transport i posada a obra, un¡tat totalment acabada.

Fase 2.

Pon.-Raig.
u Ud Panell informatiu (només mapa) Bidon Alumini de 3mm. de 1410x1000mm

Subministrament i col.locació de Panell informatiu (només mapa)

Dibond Alumini o similar de 3mm, de dimensions L4L0x1000mm,
transport i posada a obra, unitat totalment acabada.

Fase 3. Central u Ud Panell infomatiu (només mapa) Bidon Alumini de 3mm. de 1410x1000mm

Subministrament i col.locació de Panell informatiu (només mapa)

Dibond Alumini o similar de 3mm, de dimensions L4l-0x1000mm,
transport i posada a obra, unitat totalment acabada.

Fase 4. Llevant u Ud Panell informatiu (només mapa) Bidon Alumini de 3mm. de 1410x1000mm

Subministrament icol.locació de Panell informatiu (només mapa)

Dibond Alumini o similar de 3mm, de dimensions l-410x1-000mm,

transport i posada a obra, unitat totalment acabada.

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL CAP.O3

19,00 282,32 5.364,08

37,00 282,32 10.445,84

19,00 282,32 5.364,08

1,00 282,32 282,32

21.456,32

3



PRESSUPOST PARCIAL
coDr DEscRrPc6 AMIDAMENT PREU IMPORT

cAP.04
F.1 NORD

F.2 u Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus fleüa, amb perfil perimetral en "U"
PONENT-RAIGUER i suport cilindric d'alumnini

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de
dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm
d'ample i abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini estriat
de 115 mm. de diámetre i 3O00mm. de longitud, transport i posada
a obra, unitat totalment acabada.

F.3 CENTRAL u Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus fletxa, amb perfil perimetral en "U"
i suport cilindric d'alumnini

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de
dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm
d'ample i abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini estriat
de 115 mm. de diámetre i 3000mm. de longitud, transport i posada
a obra, unitat totalment acabada.

F,4 LLEVANT u Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus fleha, amb perfil perimetral en "U"
i suport cilíndric d'alumnini

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de
dimensions 8O0x3O0mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm
d'ample i abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini estriat
de 1L5 mm. de diámetre i 3000mm. de longitud, transport i posada
a obra, unitat totalment acabada.

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL CAP.O4

SENYAL INDICATIVA 800x300 mm. tlpus fleüai amb peillt pedmetral en "Ü" I suport cillndric d'alumnini
u Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus flefia, amb perfil perimetral en "U"

i suport cilíndric d'alumnini

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de
dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm
d'ample i abraqadores d'alumini i suport cilíndric d'alumini estriat
de 115 mm. de diámetre i 3000mm. de longitud, transport i posada

a obra, unitat totalment acabada.

39,00 257 ,23 10.031,97

34,00 257,23 8.745,82

70,00 257,23 18.006,10

50,00 257 ,23 12.861,50

49.645,39
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PRESSUPOST PARCIAL
coDt DEscRtPcó AMIDAMENT PREU IMPORT

cAP.05
Fl.NORD

F2.PON.-RAIG.

F3.CENTRAL

F4.LLEVANT

SENYAL INDICATIVA 800x300 mm. t¡pus flefia, amb perfilpedmetralen "Un
u Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus fletxa, amb perfil perimetral en "U"

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de

dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm

d'ample i abraqadores d'alumini, sobre suport ja existent, transport
i posada a obra, unitat totalment acabada.

u Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus fletxa, amb perfil perimetral en "U"

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de

dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm

d'ample i abraqadores d'alumini, sobre suport ja existent, transport
i posada a obra, unitat totalment acabada.

u Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus fletxa, amb perfil perimetral en "U"

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de

dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm

d'ample i abraqadores d'alumini, sobre suport ja existent, transport
i posada a obra, unitat totalment acabada.

u Ud Senyal indicativa de 800x300 mm. tipus fleüa, amb perfil perimetral en "U"

Subministrament i col.locació de Senyal indicativa tipus fletxa, de

dimensions 800x300mm, amb perfil perimetral en "U" de 4 cm
d'ample i abraqadores d'alumini, sobre suport ja existent, transport
i posada a obra, unitat totalment acabada.

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL CAP.Os

29,00 98,64 2.860,56

36,00 98,64 3.551,04

55,00 98,64 5.425,20

35,00 98,64 3.452,40

15,289,20

Á



PRESSUPOST PARCIAL
coDr DEscRrPc6 AMIDAMENT PREU IMPORT

TANCA
3X4 m

u Ud Tanca d'obra de 3x4 m, fabricada amb xapa de ferro
suports IPN-140 de 6m

Subministrament i col.locació de tanca d'obra de dimensions
3000x4000mm, fabricada amb xapa de ferro galvanitzada o lames,
amb suports IPN-140 de 6 m galvanitzats, transport i posada a
obra, unitat totalment acabada.

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL CAP.O6

o fames i

1,00 't.358,34 1.35834

1.358,34
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PRESSUPOST PARCIAL
CODI DESCRIPCó AMIDAMENT PREU IMPORT

cAP.07
Transport
embalatg

TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT
t Tn cárrega i transport de residus de construcció i demolició de carácter no

petri

Cárrega i transport de residus de construcció i demolició no
perillosos - RNP- de carácter no petri (cartró-paper, fusta, vidre,
plástics i metalls inclosos envasos i embalatges d'aquests materials
així com biodegradables de I'esbrossi) a planta de valorització
autontzada
per transportista autoritzat , a una distáncia de 20 km.,
considerant anada i volta, en camions de fins a 16t. de pes,

carregats amb mitjans manuals. No inclou taxa de Mac Insular.

78,06 10,79 842,27

Transport terres t Tn cánega i transport de residus de construcció i demolició, carácter petri

Cárrega i transport de residus de construcció i demolició de
carácter petri constituits per terres i pedres a planta de
valontzació per transportista autoritzat ,auna distáncia de 20 km.,
considerant anada i volta, en camions basculants de fins a 16 t. de
pes, caffegats amb mitjans manuals.No inclou taxa Mac Insular

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL CAP,07

24,33 1Ea 184,'18

1.026,45
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PRESSUPOST PARCIAL
coDt DEscRtPcó AMIDAMEI¡T PREU IMPORT

.lNDlV. u

2.PROT.COL. u Proteccions col.lectives

3.PREVENCó u Prevenció

1,00 770,81 770,81

1,00 733,00 733,00

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL CAP.O8

1,00 838,00 838,00

2.341,81

I
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RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

cAP.01

cAP.02
CAP.O3

CAP.O4

cAP.05

cAP.06
CAP.O7

CAP.08

7,160/o

56,58%

8,54%

19,76%

6,08%

0,540/o

o,41%
0,93%

17.995,09

142.178,40

21.456,32

49.645,39

15.289,20

1.358,34

1.026,4s
2.341,81

SENYAL COMPLEMENT lA 1600 x 400 mm

PANELL INFORMATIU FUSTA 1 410x11 60mm

PANELL INFORMATIU (NOMÉS MAPA) Bidon Alumnini

SENYAL INDICATIVA 800x300 mm. tipus fletxa, amb

SENYAL INDICATIVA 800x300 mm. tipus fletxa, amb

TANCA D'OBM 3x4 m, fabricada amb xapa de ferro

TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT
SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 251.291,00

Despeses generals
Benefici industrial
Suma
IVA

13,00%
6,00%

32.667,83
15.077,46

299.036,29
21,00o/o 62.757,62

PRESSUPOST BASE DE LICITACIO 361.833,911

Palma, Juny de 2018

L'enginyera de , Canals i ports

Sign. taun
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PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

El pressupost base de licitació puja a tres-cents seixanta i sis mil set-cents setze euros

amb trenta- i-set céntims (366.716,37€).

Segons la llei de Patrimoni histdric s'aplica l'10lo sobre el P.B.L que va destinat a la

gestió cultural:

PRESSUPOST D'EXECUCCIÓ MATERIAL 251.291,00c

13% Despeses generals 32.667,83C

6% Benefici Industrial t5.077,46€

SUMA 299.036,29€

21%r.V.A 62.797,62€

TOTAL (P.E.C) 361.833,91€

GESTIO DE RESIDUS 4.438,60 €

10%r.v.A 443,86 €

SUMA GESTIO RESIDUS (AMB I.V.A) 4.882,46 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIO (SENSE I.V.A) 303.414,89€

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (AMB I.V.A) 366.7t6,37C

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
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o l7o cultural sobre el P.B.L: 3.667,16€,.

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO:

PRESSUPOST BASE DE LICITACIO + l% CULTURAL: 370.383,53 €

Palma, Juny de 2018

L'enginyera de camins, Canals i ports

Sign.: Lara Ataun Bueno

llles 99YSN
sostenibler áhi'rinsr.
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT

1. MEMORIA

1.I CONSIDERACIONS PRELIMINARS: JIUSTIFICACIÓ, OBJECTE I

CONTINGUT

1.1.1 Justificació

L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Básic de Seguretat i Salut, ja que es

compleixen les següents condicions:

a) El pressupost d'execució per contracta inclós en el projecte és inferior a 450.160,00

euros.

b) No es compleix la durada estimada sea superior a 30 dies laborables, emprant-se en

algún moment a més de 20 treballadors simultániament.

c) El volum estimat de má d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del

total dels treballadors a I'obra, no és superior a 500 dies.

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterránies o preses.

1.1.2 Objecte

En el present Estudi Básic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar

encaminades a la prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden

ocasionar durant I'execució de I'obra, així com les instal'lacions preceptives d'higiene i

benestar dels treballadors.

S'exposen unes directrius básiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les

disposicions mínimes en matéria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el

contractista compleixi amb les seves obligacions pel que fa a la prevenció de riscos

professionals.

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Básic de Seguretat i Salut són:

o Garantir la salut i integritat física dels treballadors.

o Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiéncia o falta

de mitjans.

L
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o Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matéria de seguretat de les

persones que intervenen en el procés constructiu.

o Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció.

o Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc

o Detectar a temps els riscos que es deriven de I'execució de I'obra.

o Aplicar técniques d'execució que redueixin al máxim aquests riscos.

1.1.3 Contingut de I'EBSS

L'Estudi Básic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a

I'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant

les mesures técniques necessáries per a aixó, així com la relació dels riscos laborals que

no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions técniques

tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficácia, especialmente

quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es

dugui a terme en aquesta.

A L'Estudi Básic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les

informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de

seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de reparació o manteniment, sempre

dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales.

I.2 DADES GENERALS

1.2.1 Agents

Entre els agents que intervenen en matéria de seguretat i salut a I'obra objecte del

present estudi, es ressenyen:

Promotor: Consell Insular de Mallorca.

Departartament de Territori i Infraestructures.Direcció insular de Territori i Paisatge.

Autora del projecte: Lara Ataun Bueno. Enginyera de Camins, canals i ports del

Consell Insular de Mallorca.

Constructor - Cap d'obra: Per definir.

iii!
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Coordinadora de seguretat i salut en fase de projectez Lara Ataun Bueno. Enginyera

de Camins, canals i ports del Consell Insular de Mallorca.

Coordinadora de seguretat i salut en fase d' execucció: Larc Ataun Bueno.

Enginyera de Camins, canals i ports del Consell Insular de Mallorca

1.2.2 Característiques generals del Projecte d'Execució

De la informació disponible en la fase de projecte básic i d'execució, s'aporta aquella

que es considera rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i

salut.

o Denominació del projecte:

"PROJECTE DE SENYALITZACTÓ DE VIES CICLISTES A L'ILLA DE

MALLORCA''.

o Promotor: Consell Insular de Mallorca.Departartament de Territori i

Infraestructures. Direcció insular de Territori i Paisatge.

o Pressupost d'execució material: 251.291,00 €.

o Pressupost Base de licitacióz 366.716,37 €.

o Termini mdrxim d'execució: 8 mesos.

o Núm. mix. operaris: 16 operaris.

1.2.3 Emplagament i condicions de I'entorn

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de I'entorn a

considerar per a I'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar.

o Adrega: Carreteres i carrers de I'illa de Mallorca: Nord, Ponent-Raiguer, Central

i Llevant. (Illes Balears)

o Accessos a I'obra: Varis.

o Topografia del terreny: Fácilment accesible.

o Edificacions contigües: No afecten.

o Servituds i condicionants: No es preveu que afectin.

o Condicions climátiques i ambientals: El clima de Mallorca és típicament

mediterrani, amb unes temperatures mitjanes temperades i un régim de

precipitacions estacional, coincidint I'estació seca amb la cálida a I'estiu. Les

Projecte de senyalització de vies ciclistes a l'illa de Mallorca 
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precipitacions anuals fluctuan d'un lloc a un altre de la illa, entre els 350 mm de

la zona sud i els 1.500 mm en zones altes de muntanya, en la Serra de

Tramuntana. Peró en la major part del territori estan compreses entre els 450 i

els 650 mm. El 40%o del total anual de les precipitacions cau durant la tardor, de

setembre a novembre, el 25Yo a la primavera, de marg a maig, igual que a

I'hivern, de desembre a febrer i a I'estiu solament un 10ol0, de juny a agost.

Quan la col. locació de les senyals sigui a caffers amb tránsit rodat, es senyalitzará

convenientment que s'están duguent a terme obres, prenent-se totes les mesures

oportunes establertes per la Direcció General de Tránsit i per la Policia Local, per evitar

possibles accidents de circulació.

1.2.4 Caraterístiques generals de I'obra

Descripció de les unitats de I'obra que poden influir en la previsió dels riscos laborals:

1. Subministrament i col. locació de señal complementária de les següents mesures:

n 1600 x 400 mm, amb perfil perimetral en U de 4 cm d'ample.

n Abraqaderes d'alumini.

! Suport cilíndric d'alumini estriat de 115 mm de diámetre i altura 3 m.

2. Subministrament i col. locació de Panell informatiu: Panell de fusta de 1410x1160

mm amb teulada i columnes de fusta.

3. Subministrament i col. locació de Panell informatiu (Només mapa): DIBON Alumini

de 3 mmm

de 1410 x 1000 mm.

4. Subministrament i col. locació de Senyal indicativa 800 x 300:

! Fletxa de 800 x 300 mm, amb perfil perimetral en U de 4 cm d'ample i abragaderes

d'alumini.

n Abragaderes d'alumini.

! Suport cilíndric d'alumini estriat de 115 mm de diámetre i altura 3 m.

5. Senyal indicativa 800 x300 (suport existent):

n Fletxa de 800 x 300 mm, amb perfil perimetral en U de 4 cm d'ample i abragaderes

d'alumini.

4
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1.3 MITJANS D'AUXILI
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L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durá a terme exclusivament per personal

especialitzat, en ambuláncia. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres

mitjans, sempre amb el consentiment i sota la supervisió del responsable d'emergéncies

de I'obra.

Es disposará a un lloc visible de I'obra un cartell amb els teléfons d'urgéncies i dels

centres sanitaris més propers.

1.3.1 Mitjans d'auxili en obra

A I'obra es disposará d'un armari farmaciola portátil model B amb destinació a empreses

de 5 a 25 treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat.

El seu contingut mínim será:

-Desinfectants i antiséptics autoritzats.

-Gases estérils.

-Cotó hidrófiI.

-Benes.

-Esparadrap.

-Apósits adhesius.

-Tisores.

-Pinces i guants d'un sol ús.

El responsable d'emergéncies revisará periddicament el material de primers auxilis,

reposant els elements utilitzats i substituint els productes caducats.

1.3.2 Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers

S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a I'obra, que pot ser de gran

utilitat si s'arribés a produir un accident laboral.

.:.

#

5

FASE

D'OBRA

NIVELL

ASSISTENCIAL

NOM,

EMPLAqAMENT

TELEFON

DISTANCIA

MÁX. APROX.

(KM)
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Farmaciola portátil

a I'obra.

FASE 1, 2, 3

Y4

Primers auxilis

HOSPITAL GENERAL

DE MURO

Adreqa: C/ Veler, l,

07458, Muro (llles

Balears).

Teléfon: 97] 891

900

39,9 km

HOSPITAL

COMARCAL D'INCA

Ad reqa:Carretera

Vella de Llubí SN

(llles Balears).

Teléfon:97,l 888500

53,3 km

FASE I

NORD

Assisténcia

(Urgéncies)

pnmafla

FASE 2

PONENT-

RAIGUER

Assisténcia

(Urgéncies)

pnmana

HOSPITAL

UNIVERSITARI SON

ESPASES

Adreqa: Carretera

de Valldemossa,

79, 07020, Palma

3 2,5 km

6
Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca



8frr=enib,es
Consell de
Mallorca

Tenitori i

iii!
GOVERN
ILLES
BALEARS\

ffi
de Mallorca (llles

Baleares)

Teléfon: 871 275

000

FASE 3

CENTRAL

Assisténcia

primária

(Urgéncies)

HOSPITAL

UNIVERSITARI SON

ESPASES

Adreqa: Carretera

de Valldemossa,

79, 07020, Palma

de Mallorca (llles

Baleares).

Teléfon: 871 275

000

45 km

HOSPITAL SON

urz¡n

Adreqa: Carretera

Manacor, Km 4,

07.l98, Palma de

Mallorca (llles

Balears).

38,6 km

7
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Teléfon: 871 202

000

HOSPITAL DE

MANACOR

Ad reqa:Carrete ra

Manacor Alcudia,

sln, 07500,

Manacor (llles

Balears).

Teléfon: 971 847

000

30,2 kmFASE 4

LLEVANT

Assisténcia

(Urgéncies)

pflmafla

Les distáncies que s'exposen són les máximes.

1.4. INSTAL.LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR DELS TREBALLADORS

Donades les característiques de les obres, no es disposará d'instal. lacions d'higiene i

benestar, ja que els operaris estarán en continu moviment, pel que no romandrán al

mateix lloc llargs terminis de temps. Segons lazona d'actuació s'analitzaritn les instal.

lacions existents properes i s'indicará als operaris la seva ubicació.

1.5 IDENTIFICACIÓ DELS RISCS I MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR:

1.5.1 Durant les fases d'execucció de les obres

8
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A continuació s'exposa la relació de les mesures preventives més freqüents de carácter

general a adoptar durant les diferents fases de I'obra, imprescindibles per millorar les

condicions de seguretat i salut en I'obra.

La zona de treball romandrá ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il'luminada.

Es col'locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de I'obra

Els recursos preventius de I'obra tindran preséncia permanent en aquells treballs que

comportin majors riscos.

L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una

persona qualifi cada, degudament instruida.

La cárrega i descárrega de materials es rcalitzard amb precaució i cautela, preferentment

per mitjans mecánics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda

La manipulació dels elements pesats es realitzará per personal qualificat, utilitzant

mitjans mecánics o palanques, per evitar sobreesforgos innecessaris.

Davant I'existéncia de línies eléctriques aéries, es guardaran les distáncies mínimes

preventives, en funció de la seva intensitat i voltatge.

1.5.1.1 Riscos profesionasl de carácter general

Associats a les diferents activitats que comprén I'execució global de les obres, sorgeixen

una série de riscos inherents a les mateixes, que han de ser eliminats o atenuats en

funció de la seva gravetat. La valoració dels nivells de risc es realitza partint de la seva

identificació i analitzant tant la seva PROBABILITAT d'ocurréncia com la

SEVERITAT de les seves conseqüéncies. D'aquesta avaluació resulta la necessitat

d'adopció de les accions preventives precises per contrarestar els nivells inacceptables.

a) Les parts del cos que es veuran afectades;

b) La naturalesa del dany, graduant-ho des de lleugerament nociu a extremadament

noclu.

La probabilitat que ocorri el dany es gradua des de baixa fins a alta amb el següent

criteri:

- Probabilitat alta: el dany ocorrerá sempre o gairebé sempre.

- Probabilitat mitjana: el dany ocorrerá en algunes ocasions.

- Probabilitat baixa: el dany ocorrerá rares vegades.

.3.
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Entre els factors que implícitament s'han de tenir en compte en la probabilitat es troba la

freqüéncia d'exposició al perill.

Amb els factors anteriorment analitzats i el quadre que es descriu a continuació s'obté

I'estimació del nivell de risc:

CONSEQÚÉITIC S

Els criteris que defineixen cada nivellde risc, són els següents

Risc Acció Preventiva

Trivial No es requereix acció específica

F
F
=co

co
o
É
0_

Lleugerament

nociu

Nociu Extremadament nociu

Baixa RISC TRIVIAL RISC

TOLERABLE

RISC

MODERAT

Mitja RISC

TOLERABLE

RISC

MODERAT

RISC

IMPORTANT

Alta RISC

MODERAT

RISC

IMPORTANT

RISC

INTOLERABLE

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
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No obstant aixó s'han de considerar

no suposin una cárrega económica

.:.

ffi
Tolerable

Es requereixen comprovacions periódiques per assegurar que es manté I'eficácia de

les mesures de control.

A continuació s'inclouen unes fitxes esquemátiques resultants de les avaluacions dels nivells de

riscos de cada activitat, indicant el tipus de proteccions (individuals o col.lectives) a emprar en

cada cas.

Moderat S'han de fer esforgos per reduir el risc, determinant les inversions precises. Les

mesures per reduir el risc han d'implantar-se en un període determinat.

Quan el risc moderat está associat amb conseqüéncies extremadament nocives, es

precisará una acció posterior per establir, amb més precisió, la probabilitat de dany

com a base per determinar la necessitat de millora de les mesures de control.

lmportant No ha de comengar-se el treball fins que s'hagi reduit el risc. Pot ser que es precisin

recursos considerables per controlar el risc. Quan el risc correspongui a un treball

que s'está realitzant, ha de remeiar-se el problema en un temps inferior al dels

riscos moderats.

lntolerable No ha de comengar ni continuar el treball fins que es redueixi el risc. Si no és

possible reduir el risc, fins i tot amb recursos il'limitats, ha de prohibir-se el treball.

ANALISIS I EVALUACIÓ INICIAL DE RISCS

ACT|VITAT: REMATADES, SENYALITZACIÓ y VARIS

NOMBRE DEL PELIGRO

IDENTIFICADO

Probabili-

tat

Conseqüénci

es

Tipus

de

Protecc

Estimació del Risc

B M A LD D ED c I T To M I ln
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X X X X
Atropellaments per

maquinaria i vehicles

Atrapaments entre

máquiness i vehicles
X X X X

X X X X
Col-lisionis bolcades de

máquines i vehicles

X X X X XCaigudes a distint nivell

Caigudes al mateix nivell X X X X X

X X X
lntoxicacions per vapors

fóxicos de pintures
X

X X X XExposicions al renou

X X X

Talls, cops i
punzamients amb eines i
útils

X

Lesíons musculares

prodüides per

sobreesforgos

X X X X

Xlncendis X X

INTERPRETACIÓ DE LES ABREVIATURES

CONSEQUENCIES ESTIMACIO DEL RISCPROBABIL¡TAT

T Trivial

To Tolerable

M Moderat

B Baixa

M Mitja

A Alta

LD Lleugerament nociu

D Nociu

ED Extremadament

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
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lmportant

ln lntolerable

Proteccions: C (Colectives); I (lndividuals)

Per determyinar la severitat potencial del dany es considera

1.5.1.1.1- De caricter general

- Atropellaments per maquines o vehicles.

- Col'lisions i bolcades.

- Atrapaments.

- Corts, burxades i cops amb máquines, eines i material.

- Caiguda d'objectes i materials.

- Inhalació de pols.

- Soro11.

- Incendi i explosions.

- Electrocucions.

- Riscos produils per agents atmosferics.

1.5.1.1.2- De carácter particular: Unitats d'obra.

Senyalització.

- Atropellaments per maquinária i vehicles.

- Atrapaments.

- Col'lisions i bolcades.

- Caigudes d'altura.

- Caigudes d'objectes.

- Corts i cops.

1.5.2 Durant la utilització de mitjans auxiliars

La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de I'obra es

realitzard atenent a la legislació vigent en la matéria.

1.5.3 Durant la utilització de maquiniria i eines

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
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Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció

de riscos deguts a la utilització de maquinária i eines durant I'execució de I'obra es

desenvoluparan en el corresponent Pla de Seguretat i Salut, conforme als següents

criteris:

a) Totes les máquines i eines que s'utilitzin a I'obra disposaran del seu corresponent

manual d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que

comporten per als treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la

deguda seguretat.

b) No s'acceptará la utllització de cap máquina, mecanisme o artifici mecánic sense

reglamentació específi ca.

Relació de máquines i eines que está previst utilitzar a I'obra, amb les seves

coffesponents mesures preventives i proteccions col' lectives:

1.5.3.1 Camió de caixa basculant

Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de tránsit.

Es comprovará que el fre de má está activat abans de I'engegada del motor, en

abandonar el vehicle i durant les operacions de cárrega i descárrega.

No es circulará amb la caixa hissada després de la descárrega.

1.5.3.2 Camió per a transport

Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de tránsit.

Les cárregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents

superiors al5oA i protegint els materials solts amb una lona.

Abans de procedir a les operacions de cárrega i descárrega, es col'locará el fre en

posició de frenat i, en cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les

rodes.

En les operacions de cárrega i descárrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la

pérdua d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina.

1.5.3.3 Martell picador

Les mánegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el

treball dels operaris ni el pas del personal.

t4
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No es realitzaran ni esforgos de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa.

Es verificará el perfecte estat dels acoblaments de les mánegues.

Es tancará el pas de I'aire abans de desarmar un martell.

1.5.3.4 Eines manuals diverses

L'alimentació de les eines es realitzard a 24 Y quan es treballi en ambients humits o les

eines no disposin de doble aillament.

L'accés a les eines i el seu ús estará permés únicament a les persones autoritzades.

No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant.

Es prohibirá, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements

similars.

Les eines eléctriques disposaran de doble aillament o estaran connectades a terra

En les eines de tall es protegirá el disc amb una carcassa antiprojecció.

Les connexions eléctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes

eléctrics.

Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mlurecs sense esquerdes i nets de

residus, mantenint el seu carácter aillant per als treballs eléctrics.

Les eines eléctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar

amb les mans o els peus mullats.

En els casos en qué es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació

vigent en materia de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les

accions correctives oportunes, tals com I'ocupació de protectors auditius.

1.6 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS LABORALS EVITABLES

En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o

reduir I'efecte dels riscos més freqüents durant I'execució de I'obra.

1.6.1. Caigudes al mateix nivell

Lazona de treball romandrá ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il'luminada.

S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials.

1.6.2. Caigudes a diferent nivell.

Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells.

Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjangant baranes i xarxes

homologades.
15
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Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells.

Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades.

1.6.3. Pols i partícules

Es regará periódicament la zona de treball per evitar la pols.

Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals

es generi pols o partícules.

1.6.4. Soroll

S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball.

Les máquines han d'estar proveides d'aillament acústic.

Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls.

1.6.5. Esforgos

S'evitará el desplagament manual de les cárregues pesades.

Es limitará el pes de les cárregues en cas de desplagament manual.

S'evitaran els sobreesforgos o els esforgos repetitius.

S'evitaran les postures inadequades o forgades en I'aixecament o desplagament de

cárregues.

1.6.6. Incendis

No es fumará en preséncia de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi.

1.6.7 . Intoxicació per emanacions

Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient.

S'utilitzaran mas caretes i filtres apropi ats.

1.7. RELACIÓ DELS RISCOS LABORALS QUE NO ES PODEN ELIMINAR

Els riscos que dificilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes

inesperades (com caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant aixó, es

poden reduir amb I'adequat ús de les proteccions individuals i col'lectives, així com

amb I'estricte compliment de la normativa en matéria de seguretat i salut, i de les

noÍnes de la bona construcció.

1.7.1. Caiguda d'objectes

Mesures preventives i proteccions col' lectives:

Es muntaran marquesines als accessos.

La zona de treball romandrá ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il'luminada.
16
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S'evitará I'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides

No es llangaran trogos ni restes de materials des de les bastides.

Equips de protecció individual (EPI):

Casc de seguretat homologat.

Guants i botes de seguretat.

Ús de borsa portaeines.

1.7,2. Dermatosi

Mesures preventives i proteccions col'lectives:

S'evitará la generació de pols de ciment.

Equips de protecció individual (EPI):

Guants i roba de treball adequada.

1.7.3. Electrocucions

Mesures preventives i proteccions col' lectives:

Es revisará periódicament la instal'lació eléctrica.

L'estesa eléctrica quedará fixat als paraments verticals.

Els allargadors portátils tindran mánec aillant.

La maquinária portátil disposará de protecció amb doble aillament.

Tota la maquinária eléctrica estará provelda de presa de terra.

Equips de protecció individual (EPD:

Guants dieléctrics.

Calgat aillant per a electricistes

Banquetes aillants de I'electricitat.

1.7.4. Cremades

Mesures preventives i proteccions col' lectives:

Lazona de treball romandrá ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il'luminada.

Equips de protecció individual (EPI):

Guants, polaines i davantals de cuir.

1.7.5. Cops i talls en extremitats

Mesures preventives i proteccions col' lectives:

Lazona de treball romandrá ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il'luminada.

Equips de protecció individual (EPI):

ffi
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Guants i botes de seguretat.

1.8 DANYS A TERCERS

Per tractar-se d'obres en via pública, hi haurá risc derivats de I'obra, fonamentalment per

circulació de vehicles. Si les obres interferissin la circulació, es realitzaran els

desviaments provisionals i passos altematius necessaris.

En principi es preveu I'execució de les obres sense interrompre el tráfic rodat de la

carretera, devent tal circumstáncia ser especificada definitivament en el corresponent

pla de seguretat i salut de I'obra a desenvolupar pel contractista adjudicatari de les

mateixes. Per tant, el tránsit s'interromprá de forma parcial o fins i tot puntualment de

forma total durant I'execució de I'obra. Aixó comporta una série de riscos que seran

analitzats posteriorment.

1.9 MESURES EN CAS D'EMERGüNCIA

El contractista haurá de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles

situacions d'emergéncia, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i

designant per a aixó a personal amb formació, que es fará cárrec d'aquestes mesures.

Els treballadors responsables de les mesures d'emergéncia tenen dret a laparalització de

la seva activitat, havent d'estar garantida I'adequada administració dels primers auxilis i,

quan la situació ho requereixi, el rápid trasllat de I'operari a un centre d'assisténcia

médica.

1.10 PRESüNCIN DELS RECURSOS PREVENTIUS DEL CONTRACTISTA

Donades les característiques de I'obra i els riscos previstos en el present Estudi Básic de

Seguretat i Salut, cada contractista haurá d'assignar la preséncia dels seus recursos

preventius a I'obra, segons s'estableix en la legislació vigent en la matéria.

A tals efectes, el contractista haurá de concretar els recursos preventius assignats a

I'obra amb capacitació suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per

vigilar el compliment de les mesures incloses en el corresponent pla de seguretat i salut.

Aquesta vigiláncia inclourá la comprovació de I'eficácia de les activitats preventives

previstes en aquest Pla, així com I'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen

prevenir o a I'aparició de riscos no previstos i derivats de la situació que determina la

necessitat de la preséncia dels recursos preventius.
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Si, com a resultat de la vigiláncia, s'observa un deficient compliment de les activitats

preventives, les persones que tinguin assignada la preséncia faran les indicacions

necessáries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives, havent

de posar tals circumstáncies en coneixement de I'empresari perqué aquest adopti les

mesures oportunes per corregir les deficiéncies observades.

Palma, Juny de 2018

L'enginyera de Camins, canals i ports

Sign.: Lara Ataun Bueno

ffi
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2.1 DETALLS EPI'S 1

BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA I HUMITAT
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I

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
2I



8fit*nib,es
iii! ..,1.

ffi

¡¡,tul¡ I ¿rNlt
¡! r !.s'{

*t f

v1 Ítl

8¡¡¡O¡ O€ (Ol¡tO¡'¡O
?l-ñ A}¡C nO

Consell de
Mallorca

I Depadamenl de Teritori i lnfraestructures

tU¡ rrlt: >lla¡

tli¿{roEHlrt
CalguÉt É ? rtatáJt

3 5-n

ü¡t rO4S A

¿

GOVERN
ILLES
BALEARS\

A! ¡

¡l I

ULLERES DE MONTURA TIPUS UNIV. CONTRA IMPACTES

lu¿

+.*

\
t

r'
\

)

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
22



tfi::enibres GOVERN
ILLES
BALEARS\

PE'Qí [cc lo F¡ lsr( IQN ¡r

iiir

ffi Consell de
Mallorca

I Deparlamont de TeÍitori ¡ lnftaestructures

r¡: I

At

o(u!^[ Dt f ¡aF¡sHlsloFl lt
" v¡tr¡[E] üt % ¡:SrslEHf E 11

otE tÁ

I'TPACT g

PANTALLA PROTECCIO CARA I ULLS PER TREBALLS DE SOLDADURA

Projecte de senyalització de vies ciclistes a l'illa de Mallorca
23



iii!

llles
Sostenibles

GOVERN
ILLES
BALEARS\

ffi Consell de
Mallorca

I Dgpartament de TeÍttori i lnfia€$tructurss

MASCARILLA ANTIPOLS

Proiecte de senyalitzacié de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
24



tfir;enibres
iii!

-l- ¡

xAT E R|AL tHcor¡r¡usll8t E

Consell de
Mallorca

I Departament de Teritori i lnftaestructures

AR¡.¡ES CINTA DE CABEZA
Td ATEFI A L LASTGTIE RÜ

FttTnO

VALVUTJ O¡ tNX¡r¡clo¡¡

VAI,VUIA DE

EXtiA[¡C roñt

SECEION A.A

GOVERN
ILLES
BALEARS\

ffi

A

2.2 PROTECCIONS COL.LECTIVES

ABALISAMENT

Pro.iecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
25



tfi::enibres
Consell de
Mallorca

iii!
GOVERN
ILLES
BALEARS\

ffi

PANEL
PARA CURVAS

CONOS

CORDO}T BALIZAITIEI{TO
NORMAL Y REFLEXIVO

HITOS CAPTA}'AROS HITO P\¡C

PARA snñ¡rrz¡,crox

I DeparlamentdeTe¡ritori i lnfraestructures

PARA OBRAS MODELO 2
YALLA DE OBRA

MODELO 1

VALTA EXTENSIBLE VAL¡-A DE CONTENCION
DE PEATONES

CORDON DE BALIZAMIENTO
HITO LUMINOSO

T
-?

PA.LETAS IITANT:AL

nn srñ¡uzAcroN

LA¡ÍPAR{
AUTONOMA

INTER.}ffTENTE
LATER{L DE

AITTOPISTA

snñnls D'ADvERTIMENT DE PERILL

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
26



fit*nibres
ii¡!

GOVERN
ILLES
BALEARS\

.:.

ffi Consell de
Mallorca

I Deparlament de Terdtori i lnftaostructures

5tG{\flFtC,c00

DE |,fr Sf¡¡AL
5tt¡B0t_0

cDt DRt5

sTF,q. OE SLGURIDúI0El_

SIMBOLO

DT

StEUEtt]¡ü

DI
I]f]HIFr|$IT

RtEsto 0[
tNct¡lu0
HAltff,{s

fifLü¡¡¡ETT5

+d4

\$ry
Ir[tRü ¡l¡ARtLL0 NEÚFO

RIESI¡ü EE

r¡rcllrDrfl
HATEFlÁ!

EJFIffifv¡s {tu H[GRO ¡t¡¡EtL[0 HIGRO

RttsÉ{l 0[
RA0t¡f,t0ll

f.lATtXtÉL

R¡HOAgIIW

I{[GRÜ ¡HrR[[ú IrtE0F0

RIESGO D[
c.AR6{5

SUSFt¡|DIDFS

tlTGR(l ¡J¡ARILIO NETRO

ftttsGfl ü[
['fTo]t[Afl0N
$J5TÁilCI'T

T0Ítfá5

l{LGRO ¡llÁEtLL0 r,rtBÉ+

EIESÉO DE

cflFR05tC¡t
sJStÁHctts
CDftEOSf|/AS

4€
a ',¿, -[S-nr¡r +L-

rr--fiE:
l{LGEO ÉitARILLO NEGRü

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
27



iiir
GOVERN
ILLES
BALEARS\

.:.

@llles
Sostenibles

Consell de
Mallorca

I Departament de Tenitod i lnftaestructures

StGHtfttAD0

Di I.A STYÉI
5IUEüLO

TÜLüEE5

Stf¡t DE ¡IltJtFlilrclAtEt_

SIHEOLD

t]E

s[flffn¡D
f]E

ccfiTF.{$t

#tDls ¡t
HISHO NME!

--J-,

Éf\
5A

HI.GFO AI¡AHLLO ¡IEüRO

iLIÁ PRtSlOl,l HtTH] AilAHl.l.O HI.TRü

TITA

TI.IIPt}ATUR¡ t HIüRO ¡t¡¡F1ttO HEI]Rü

EAIA

IIHFtÍAlUR¡ ü
NITFO

'AliAHLto
lttÉRü

RA0tÁct0¡tt5

L¡5EB
b-llrd
é1 é

/4il,F\
NTTFO ¡ti¡F1t_t0 ¡|EGEO

cÁFFfttLt-ü5

Dt
ttilluTLHclott

HTGFO ¡li,{ÉtttÜ HT.TEü

Siprrdo L h dirtor'cio ¡¡ qdne derde donde .tp puede rer lu r+?ol y 5 l0 suFrlic;e en mptror de lo ¡e?ol.

'* lnfif)

SENYALS D'OBLIGACIÓ

l$tohlgciniento de lur dirneÍ$irrrÉt de unu Fe?ül nür10 uno distuncío de 5ü rrretrrx

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
28



fi**enibres

iii!
GOVERN
ILLES
BALEARS\

@ Consell de
Mallorca

I Departament de Territori i lnfraeslructures

5GN[n400
Dt Lü st+¡l 5tH8ür0

ü0L0Rt5

SI+AL OE SEI]URIOAf]I]EL

SIMBOLO

Ef.

STGURID.{D

Dt

0üt{tRts'lt

FFOTECfIO1{

OBLIG/ú.TORIA

DE VüS
RESF4FrilflRlÉ5

Bl.AJ'JÜü ¡]UL H-ü¡{üü

PR+IECTIO¡{

EEil64T[Et¡
DT 1,4 üqBTUA

EtÁ|,Efl AU UL H-ü¡{tff

PFOIE.ffiIOl1

OELIGATOEIÁ

DtL 0t[ü
st_Átjc0 .{ZUt H.¡¡tC0

FFOTEffiIÜII

NEIITATORIÉ

Df. LA VsTÁ

EtñI'JCD ¡7Ut H-¡flü0

PROTEf,CIÜH

I]BLIC+TOFI'{

uE tAs ttAt¡06

BL¡¡Jc0 ¡¡ut H.¡¡{0ü

FROTEüCIÚ¡I

0BLt{+T0H,q
tlE Lü5 PIES

EI.A¡JTO AIUI, H.¡¡¡[O

USO ÜBTETTDRII

OBLI6ATORIO

DE P'{Mil-LA
BtÉM0

'{¡UI.
H,,ül{tü

u50 0H.tl,¡IüRtl
0BIlÉ{10ftt0

DE FEOTTüTOR

AJUSTABII

BLfrt'rc0 /UUL B-¡¡tCfl

Projecte de senyalització de vies ciclistes a l'illa de Mallorca
29



iii!

llles GOVERN
ILLES
BALEARS\

ffi Consell de
Mallorca

I Departam€ntdeTenitodilnfraestructuresSostenibles

Estoblecirriento de los dirnen$ones <le uncr t+fiol hosto uno disloncio de 50 netrot:

-É
s 7 T¡an

Slendo L lo distoncio en rnetros desde donde se puede ver lo señol y 5 lc superficie en melros de lo señol

SENYALS DE PROHIBICIO

SICNIFICADfl

Dt tÉ, sil(ÉL
5[JB0L0

CflLORts

sENAL DE SEGUFIDADDEL

SIMBOLO

0t
SIGURIÜAD

DE

CÜ¡{TR'\STt

USO üBLIGATORIC

DE. CIMURí]S
DT SLGURIDAD #

-/¡J+Ú-

BLANCO AZUL EI-AltCO

USO OBLIGATORI{

DE. C.AFAS il
PAMIALI-A

BLANCO AZUL BLAI{C*

OBLITACIflN

t]E LAVARSE

LÁS I¡ANOS

BLANCO AZUt BLAl'lCO

USO OBLIGATORIC

0t üALZi¡DO

ÁMttsiAltt]0
BLANCO A7UI. BLANt]{}

E.MPUJAR

NÜ ARRASTRAR

-rt
/-{tt

d hlÉ
( \T¿-f J
É4\11

BLANTO ATUL Bt 4N[ü

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
30



lflt=enb,es
iiir

Agua no potable

Prohibido fumar

Prohibido accionar

Prohibido depositar

materiales dejar libre el paso

Alto acceso solo

personal autorizado

a Prohibido acompañantes

en la carretilla

GOVERN
ILLES
BALEARS\

ffi Consell de
Mallorca

f Departament de Tenitoñ i lnftaestruclures

Prohibido apagar con agua Prohibido encender fuego

Prohibido a personas Prohibido el paso a

peatones

Prohibido el paso a

carretillas

Prohibido pisar suelo no

seguro

Pt0lilBtDt
t[ EilINADI

rno]¡t¡r ¡r P¡3!
r r0!l tEirott
tJt¡r I tl ¡ti¡

P¡0Hr8ilr0
E1 PISB

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
31



$fir*nib,es
i¡i!

GOVERN
]LLES
BALEARS\

.¿,

ffi Consell de
Mallorca

I Deparlamont de Tenitori i fofraostruotures

TL TÜLÜR tN LA STCURIDAD

P0R [0 T¡l'1T0, tN L[ ll{D(EIRt¡r H0 0tEtRi¡l 51fi lJIlLltA0OS 00L0R[S IUE¡TES 0 SEBAI|IE5,
puEstü ouE tMBc6 üqftt¡06 50il P[FJU0|üAL[S.

IJ RIILUMfl DT IJ IlJ¡ IH TTCHÚ6 Y PñRTDE$, V.{RIA 5TT.UH tI CüI.OR I stffE

t0Lú* tSTrHUIrürúrr¡

RftJO

¡t'l¡F¡HJt00

¡I¡AFII.LÚ

VERDT

ÁZUI.

lltot tT¡

r PtIÉRo, ücffit]0H, P¡$t0il.

r hflJl[Tu0.

r ttTfvl0,üD_

T O|'|IET[JD, BEFOsfl, RIIAIITION,

r TR$, I.THIIIUD,

'AP¡TI{, f]I¡Al]E¿,

t0t0B RtFttlt0H

BlJl'lú0

ttififtL

TEEI,iA

AUUI. TELISTL

VEEDE ft,rFD

Atut 0t ARo

dq ot

r0fr
Í4+
ssh
s+s
t0Í

üCLOE SlGHtFt6¡00 APLttAtl0N

Ril0 PIFAOA

PEDHtEtCt0l{

r S+ñoler dr porodo.

| scñ{tff de protriticlcrr-

+ Di¡podliro¡ de correxion de ur6ncio,
r Lccofrociñn ¡ *f,dirarion contro inctndim,

¡¡¡AFttL0 ArEHC.t0h

¡üM OE ftIIGfiO

r 5eñoles ds püudü-

r $eñole¡ de prohitichn,

r Oilpeeliyrr de cone¡rio¡ de ut6ncin,

'iEBCE
5filJiiloH

üt StGuEtDA[

' Señolirochn dÉ po¡illffi de s{lidos de mmns.

¡¿ut |]&_lf*{cr0H r obli{toriÉn de llfi,{r eqÚpo de ptuttction

perrornl,

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
32



MLOF OE 5E6UHI}AD cclün 0t ooilTFislt 0010t 0E 5tHE0t0

EIIff

Itr{Ril.10

I,EFDT.

ÁruI

H.¡ltc0

Nttf,$

H-,{¡tC.0

H.'4flt0

HEGSO

HEGRÜ

BL¡¡¡CO

Et¡¡lcF

frfit*nib,es
iiil
GOVERN
]LLES
BALEARS\

.¿.

ffi Consell de
Mallorca

I Deparlamont de Tenitori i lnftaestruclures

pÉftA tl/fTiF t06 tHcüH'¡txttMts Dtffu¡m5 0E LA 0tÍtcutTAD flJt Ét suHÁ5 pERsm¡As TtEt{E

P¡RÁ BSftt'¡GUtE 105 Cot0FE5, [5105 5E CCtJptÜJEiltAH C0[ ¡0Fli5 GE0|JEIRII¡S.

cóuc DE sENYALS DE MANIoBRES

F0EUA ÉE0t¡tlFtC.A Ut Lr SEfiAr tsPtüFtc¡ct01.¡

úB[tGA{t0f'¡ 0

FftOHBlCl0l'¡

ÉntfTEHCrÉ

OE PIIIGRI

t¡'¡F0Fl,tiÉt0l{

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
33



5fit=enibres

I rr* , nor,

iiir
GOVERN
ILLES
BALEARS\

.3.

@
Consell de
Mallorca

I Depadament ds TeÍitori i lnfrasstructures

CODIGO DE S€ii¡IES DE ITANFERAS

$r gl¡rsr al no ioto ütlu!.ü¡rl parye¡e¡ s¡rüc ll mqltdtürq o rnc$0odc

co¡ün dr rn¿nóC¡u o qtu t cct ttoynr mút (f. ün El¡'r o Erro'ünr'rótlo
qti leÉc d ill,lfi ttobL * nnrtc ¡{Fnq y *ncrlr GÜr bl lt'ülu l{foh

¡m r¡fr 9úü dh ü ¡n l n¡ ñmnim q¡r 9Ú¡ e* eemodr rr
¡ifldl o 6dlt$dl

?
tfirü I rírlr.
]Írl

Ltrur I rC*e
lrfr ldflrt

r¿

t¡'rrltr I Tsr I
¡Irrt¡r¡r.rF

4

5 $ ¡op rn -rl

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
34



!fi**enibres GOVERN
ILLES
BALEARS\

5 Gattr .¡r¡Frt¡ I ant c olsdr ¡ r¡¡¡

Consell de
Mallorca

I Deparlament de Teritori i lnfraestructur€s

3cF r'¡dú ¡ ¡¡r¡r
lailomra.

¡rrr i bf¡ú'.#rü d dt l

iii! .-?-.

ffi
9

7 tloDt

¡o
¡aht l..o¡!t.tEl!
, $ilttü b CatF II Hü#.T¡ I?

ll !.aa

13 o*r 0,,r.. 14 ,-, r,,-

I
I

.t
I

I

15 h'!r

I

Proiecte de senyalització de vies ciclistes a l'illa de Mallorca
35



lfi*t-nibres
Consell de
Mallorca

iii!
GOVERN
ILLES
BALEARS\

.3.

ffi
I 0eparlamenl de Tenitori i lnfraestruolures

3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TüCNIQUES PARTICULARS

3.1. DISPOSICIONS GENERALS

3.1.1. Objecte del Plec de condicions

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el

coffesponent Plec del Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i

obligacions dels agents que intervenen en matéria de Seguretat i Salut, així com les

condicions que han de complir les mesures preventives, les proteccions individuals i

col'lectives de la construcció de I'obra "PROJECTE DE SEIWALITZACIÓ DE VIES

CICLISTES A L'ILLA DE MALLORCA".

. Promotor: Consell Insular de Mallorca.

. Pressupost d'execució material: 251.29I,00 €

. Termini d'execució: 8 mesos

. Núm. máx. operaris: 16

3.2 FORMACIÓ DELS TREBALLADORS

Cada treballador, ja sigui contractat pel Contractista principal o per les empreses

subcontractistes o bé presti els seus serveis com a autdnom i sempre que vagin a

realitzar treballs de qualsevol tipus al centre de treball de I'empresari principal per a les

obres objecte d'aquest estudi, serán instruits pel contractista principal referent als riscos,

mesures preventives i normatives vigents en matéria de seguretat, salut i higiene própies

dels treballs que vagin a exercir. Posteriorment s'inclouen les nofines d'actuació per als

treballs més importants a realítzar durant I'execució de les obres.

Es realitzaran registres escrits de totes les accions formatives que es realitzin, on constin

els continguts d'aquests cursets, la identificació i signatura de cadascun dels

treballadors. Aquests registres seran arxivats i mantinguts a la disposició de les

autoritats laborals, de la inspecció provincial de treball, de la direcció facultativa i dels

empresaris que participin en les obres de construcció.

Es facilitará una cópia de la part o parts coffesponents al present Estudi Básic de

Seguretat i Salut, segons els afecti, a tots aquells subcontractistes o treballadors

autónoms que exerceixin activitats susceptibles de riscos laborals.
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Es recorda I'especial vigiláncia en el compliment dels Articles 15 de la Llei 3I/95 i

I'Article 10 del RD 1627197 , que a continuació es reprodueixen:

Llei 31/1995 de 8 de novembre

Article 15. Principis de l'acció preventiva.

1. L'empresari aplicará les mesures que integren el deure general de prevenció previst a

I'article anterior, conformement als següents principis generals:

a) Evitar els riscos.

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

c) Combatre els riscos a I'origen.

d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de

treball, així com a I'elecció dels equips i els métodes de treball i de producció, amb

mires, en particular, a atenuar el treball monóton i repetitiu i a reduir els efectes del

mateix en la salut.

i) Tenir en compte I'evolució de la técnica.

f) Substituir el perillós pel que comporti poc o cap perill.

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ella la técnica,

I'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia

dels factors ambientals en el treball.

h) Adoptar mesures que anteposin la protecció col'lectiva a la individual.

i) Donar les degudes instruccions als treballadors.

2. L'empresari prendrá en consideració les capacitats professionals dels treballadors en

matéria de seguretat i de salut al moment d'encomanar-los les tasques.

3. L'Empresari adoptará les mesures necessáries a fi de garantir que només els

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones

de risc greu i específic.

4. L'efectivitat de les mesures preventives haurá de preveure les distraccions o

imprudéncies no temeráries que pogués cometre el treballador. Per a la seva adopció es

tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures

preventives, les quals només podran adoptar-se quan la magnitud d'aquests riscos sigui

substancialment inferior a la dels quals es pretén controlar i no existeixin alternatives

més segures.
37
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5. Podran concertar operacions de segur que tinguin com a fi garantir com a ámbit de

cobertura de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus treballadors, els

treballadors autónoms respecte a ells mateixos i les societats cooperatives respecte als

seus socis I'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

RD 1627/97 de 24 d'Octubre

Article 10. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra.

De conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els principis de I'acció

preventiva que ss recullen en el seu article 15 s'aplicaran durant I'execució de I'obra i, en

particular, en les següents tasques o activitats:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'elecció de I'emplagament dels llocs i árees de treball, tenint en compte les seves

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplagament o circulació.

e) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control previ de les

instal'lacions i dispositius necessaris per a I'execució de I'obra, a fi de corregir els

defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipósit dels

diferents materials, en particular si es tracta de matéries o substiurcies perilloses.

La recollida dels materials perillosos utilitzats.

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i enderrocs.

L'adaptació, en funció de I'evolució de I'obra, del període de temps efectiu que haurá de

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autónoms.

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que

es realitzi en I'obra o prop del lloc de I'obra.

3.3 PREVENCIÓ DE RISCS PROFESIONALS

De I'avaluació inicial de riscos recollida en la Memória del present Estudi Básic de

Seguretat i Salut, es desprén la necessitat d'adoptar una série de mesures preventives, bé

en forma d'equips individuals o bé de carácter col'lectiu, per evitar o atenuar les

conseqüéncies derivades dels possibles accidents o malalties professionals al fet que es

troben exposats en major o menor mesurada els treballadors que desenvolupen funcions
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específiques en I'Obra i les persones que ocasionalment estiguin a l'área d'influéncia de

la mateixa.

Aquest tipus de mesures queda especificat en funció del tipus de labor a exercir per cada

persona en cadascun de les diferents activitats que componen el conjunt de les Obres.

3.3.1.- Proteccions individuals.

. Cascos. Ús obligatori per a tot el personal d'obra, fins i tot visitants.

. Guants de cuir. Per a tots els treballadors que manipulin materials, eines o

objectes que li puguin provocar corts, rozaduras o abrasions de la pell. També s'inclouen

els conductors de maquinária pesada i dels camions.

. Guants de goma o neopré. Igual que per al cas anterior quan a més els treballs es

realitzen en ambients humits.

. Botes impermeables. Per a aquells treballadors que exerceixin la seva labor a

peu sobre terrenys entollats, amb preséncia de fang o similar.

. Botes de seguretat de lona (amb sola antilliscant i capdavantera i plantilla

reforgades). Per a aquells treballadors quq transitin a peu per les mateixes zones que

circulen els vehicles d'obra o puguin sofrir la caiguda d'objectes pesats sobre les seves

extremitats inferiors. El material de lona está indicat per a ambients exteriors calorosos.

. Botes de seguretat de cuir (amb sola antilliscant i capdavantera i plantilla

reforgades). Igual que en el cas anterior, per a ambients més freds o humits.

. Guants dieléctrics. Per a aquells treballadors que manipulin conductors eléctrics

o estiguin en contacte amb maquinária que s'alimenti d'energia eléctrica.

. Botes dieléctriques. Ídem que el cas anterior

. Vestits d'aigua i Impermeables. Per a tots els treballadors de I'obra, quan es

treballi en époques de pluges o en ambients molt humits.

. Ulleres contra impactes i antipols. Per a aquells treballadors que realitzin treballs

amb eines, útils de tall o qualsevol altre tipus que pugui ocasionar projeccions de

partícules sobre els ulls.

. Mascarillas antipols. Per a tots aquells treballadors que estiguin sotmesos a

ambients polvorientos.
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. Protectors auditius. Per a tots aquells treballadors que estiguin sotmesos a nivells

acústics elevats, amb exposicions mitjanes diáries majors de 85 dBA. En concret per a

conductors de corrons vibradors, compactadores manuals, martells picadores, etc.

. Cinturó antivibratorio. Per a treballadors que condueixin o manipulin maquinária

i/o eines que produeixin vibracions majors de 100 Hertz.

. Armilles reflectores. Per a aquells treballadors que realitzin el seu treball en les

proximitats de vies de circulació de vehicles particulars i especialment pels señalistas

que indiquin les maniobres dels vehicles d'obra.

. Faixes de subjecció lumbar. Per a aquells treballadors que manipulin cárregues

pesades o mantinguin durant el desenvolupament del seu treball postures forgades, que

els puguin ocasionar dolors a les zones lumbars.

Els equips de protecció individual compliran el que es disposa en el RD 773197 de 30 de

maig, reposant el material danyat o deteriorat per l'ús immediatament.

Es portará un registre de lliurament de proteccions als treballadors, constant la data de

lliurament, identificació del treballador a qui se li fa lliurament i lloc de treball i

empresa a la qual presta servei.

3.3.2 Protecciones colectivas.

-Señalización vial de tráfico (señales, balizas, paneles, marcas viales, etc.)

-Señales de seguridad (d'advertiment, cartelles indicatius, etc.)

-Pórtics limitadores de gálibo.

-Valles de contenció de vianants.

-Cinta i cordó d'abalisament.

-Cons reflectors de senyalització.

-Topalls de desplagament de vehicles.

-Jalons de senyalització.

-Abalisament lluminós.

-Extintors de pols polivalent.

- Intemrptors diferencials.

-Prens de terra.

-Válvules antirretroceso en equips de soldadura i oxicorte.

-Equip de señalista.
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3.4 INSTAL.LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR
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Donades les característiques específiques de I'entorn en el qual es van a desenvolupar

els treballs, proper sempre a nuclis de població on es troben locals públics condicionats

com a restaurants, hostals, etc. no es considera necessari la implantació de locals

provisionals per complir les funcions de menjadors o condícies. No obstant aixó, sí es

fos necessari i s'estimés oportú per preservar les condicions de salubritat dels

treballadors es disposarien casetes d'obra que compleixin les funcions de vestuari, amb

les dimensions i equipament indicat a continuació:

- Dimensions mínimes de2m2 per treballador.

- Altura mínima de 2.30 m

- I Taquilla amb clau per cada treballador

- 1 Banc per cada 5 treballadors o fracció

- 1 Contenidor d'escombraries per cada 30 treballadors o fracció

- 1 Radiador d'infrarojos per cada 20 treballadors o fracció

Les instal'lacions provisionals es mantindran sempre en perfecte estat de neteja i

higiene, emprat el personal que sigui necessari per a tal fi.

Tots els locals tindran les seves respectives instal'lacions eléctriques, protegides contra

contactes eléctrics, curtcircuits i sobreintensitats, per a aixó s'instal'laran diferencials i

disparadores magnetotérmicos.

3.5 MEDICINA PREVENTIVA

Tot el personal que realitzi algun tipus d'activitat laboral passará un reconeixement

médic obligatori per avaluar el seu estat de salut, previ a la seva incorporació a les

obres.

En cada vehicle d'obra es comptará amb una farmaciola de primers auxilis, que

contindrá el següent material:

- Cotó per netejar ferides

- Esparadrap per fixar benes i gases

- Gases grans esterilitzades

- Venguis petites i grans

- Imperdibles i tisores

- Antiséptic
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- Pinces per extreure estelles

- Analgésicos

- Pomades per a cremades lleus i picades d'insectes
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- Comprimides de cotó, bany ocular i ampolla per al rentat d'ulls.

Així mateix, en les instal'lacions provisionals existirá una farmaciola. Tot el material

d'aquestes farmacioles que sigui emprat haurá de reposar-se immediatament.

Tot el personal d'obra será informat de la manera de procedir en cas d'ocórrer algun

accident, posant a la seva disposició i en llocs visibles els teléfons ilalocalització dels

serveis d'emergdncies més propers, tals com a llocs de socors, hospitals, policia,

ambuláncies, bombers, etc. En cada vehicle d'obra existirá un llistat amb aquestes

dades.

3.6.- MESURES CONTRA INCENDIS

En cadascun dels vehicles d'obra existirá un extintor de pols polivalent. Igualment, en

els locals i instal'lacions provisionals es comptará amb el nombre precís d'extintors en

cada cas, revisant el seu estat periódicament.

En cas de produir-se un incendi en les instal'lacions provisionals, el personal ha d'estar

instruit per procedir al seu desallotjament immediat, per les rutes d'emergéncia

préviament establertes.

3.7.. SENY ALITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS.

Es senyalitzard, d'acord amb la normativa vigent (Norma 8.3 I.C del Ministeri de

Foment), I'enllag amb les carreteres i camins, prenent-se les adequades mesures de

seguretat que cada cas requereixi.

Es senyalitzarán els accessos naturals a I'obra, en aquells talls no coincidents amb la

carretera actual, prohibint-se el pas a tota persona aliena a la mateixa, col'locant-se si

escau els tancaments necessaris.

A tot moment es mantindrá la senyalització vertical necessária per evitar accidents,

reposant immediatament les senyals que estiguin deteriorades, mentre es realitza un

determinat treball. Una vegada acabades les obres en un determinat tall, les senyals

innecessaris serán retirades.

3.8 DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ

Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en:
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. Llei 3111995, de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (B.O.I. 10-

1 1 -9s).

' Reial decret 162711997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (B.O.L 25-10-97).

. Reial decret 3911997, de l7 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels

Serveis de Prevenció en obres de construcció (B.O.I. 31-01-97).

. Reial decret Legislatiu 212015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de

la Llei de I'Estatut dels Treballadors.

. Ordenanga General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. de 09-03-71)

(B.O.I del 17-03-71), rectificat 06-04-71), excepte TITULOS I i II.

. Reial decret 84212002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotécnic

per a baixa tensió.

. Conveni Col'lectiu de Mallorca.

. Reial decret 48511997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matéria de

senyalització de seguretat i salut en el treball (B.O.I. 23-04-91).

. Reial decret 48611997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen disposicions mínimes

de seguretat i salut en els llocs de treball (B.O.E. 23-04-97).

. Reial decret 48711997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i

salut relatives a la manipulació manual de cárregues que comporti riscos, en particular

dorsolumbares, per als treballadors (B.O. E . 23 -04-97).

. Reial decret 48811997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i

salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització (B.O.E. 23-

04-97).

. Reial decret 66411991, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra

els riscos relacionats amb I'exposició a agents biológics durant el treball (B.O.E. 24-05-

e7).

. Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra

els riscos relacionats amb I'exposició a agents cancerígenos durant el treball (B.O.E. 24-

0s-e7).
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. Reial decret 77311991, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i

salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual (B.O.E.

t2-06-97).

. Reial decret 121511997, de 18 de juliol, sobre disposicions mínimes de seguretat

i salut relatives alautllització pels treballadors dels equips de treball (B.O.E. 07-08-97).

. Reial decret 28612006, de 10 de marg, sobre la protecció de la salut i la seguretat

dels treballadors contra els riscos relacionats amb I'exposició al soroll.

. Norma de carreteres 8.3-IC "Senyalització d'Obres" del Ministeri de Foment.

Setembre de 1987.

3.9 SERVEIS DE PREVENCIÓ

3.9.1.- Serveis Técnics de Prevenció.

Al no concórrer les circumstáncies reflectides en I'Article 16 del RD 39197, no és

necessária la constitució d'un servei de prevenció propi, per la qual cosa es recorrerá a

els serveis d'una entitat aliena reconeguda per I'autoritat laboral i sanitária.

3.9.2.- Servei Médic.

L'empresa haurá de comptar amb els serveis d'una Mútua d'Accidents de Treball i

malalties Professionals de reconegut prestigi, la documentació del qual es trobará a la

disposició de I'Autoritat laboral.

3.10.- VIGILANT DE SEGURETAT I COMITE DE SEGURETAT I SALUT

Es nomenará una persona que fará les funcions de vigilant de seguretat d'acord amb el

previst en I'Ordenanga General de Seguretat i Higiene en el Treball, encarregat de la

supervisió de les mesures de seguretat, de la correcta disposició dels equips i del

manteniment de la senyalització necessária en cada cas.

Es constituirá el Comité de Seguretat compost per representants de tots els empresaris

que col'laborin amb I'execució de les obres i pel coordinador de seguretat i salut de

I'obra, que mantindrá reunions mensuals per avaluar la implantació i seguiment del Pla

de Seguretat i comentar els aspectes més destacats relatius a les condicions de seguretat,

salut i higiene de I'obra. S'elaborará un acta d'aquestes reunions que estará signada per

tots els assistents i que es conservará en I'arxiu general de I'obra.
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Palma, Juny de 2018

L'enginyera de camins, Canals i ports

Sign.: Lara Ataun Bueno
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4. PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

Projecte de senyalitzacié de ües ciclistes a |tilla de Mallorca
46



tf,t*enibres
iii!
GOVERN
ILLES
BALEARS\

ffi Consell de
Mallorca

I Deparlament de Territori i lnfraeskuctures

PRESSUPOST SEGUREÍAT I SALUT

1. PROTECCIONS INDIVIDUALS

Códig Resum

Casco seguretat Casco de seguretat homologat amb marcat CE

Ulleres ant¡impact Ulleres de seguretatant¡impactes ¡ anüpols, amb moldura unirersal yhomologada amb üsera trasparent

Pantrlla sold. Pantalla protecció cara i ulls pertreballs de soldadura, homologada ¡amb marcat CE

Ulleres per oicor Ulleres de seguretat per oxjcorte homologades

Chaleco reflectant . Cha¡eco d'alta üs¡bil¡tat reflectant, homologat am b marcat CE
fvlascarilla antipol Mascar¡lla de respiració ant¡pols amb marcat CE
Filtro mascarilla F¡ltro per mascarilla antipols
Protectoraud¡t¡u Protectoraud¡t¡uhomologat

Guants general Guants de tacte d'ús general de cu¡r homologats amb marcat CE
Guants goma Guants de prec¡s¡ó de goma, d'un sol ús

Guants soldador Guants de soldador, amb palmell de pell, forrat l'¡nter¡or de cotó, homologats am b marcat CE
Botes seguretat Botes de seguretatamb puntera yplantilla, categor¡a lll, homologades amb marcatCE
Botes d'aigua . Botes d'a¡gua de PVC de can)€ alta, amb sola ant¡lliscant, homologades amb marcat CE
f\¡ono de treball [/ono de treball de pol¡ester i cotó, homologat
Vest¡t impermeable Vestit ¡mpermeable amb jaqueta,capuha i pantalons, homologat i amb marcat CE

2. PROTECCIONS COL.LECTIVES

Cono reflectant Con de 50 cm d'altura en mater¡al pl¿stic amb encintant reffectant d'alta intensitat. Col.locació ¡ trasllats
Balisa lluminosa balisa lluminosa intermitent, col locada ireposicions

Cartell obres cartell indicat¡u de risc d'obres,portá¡l,amb suport metál.lic, inclús col.locació i trasllats
Senlal.obres Unitat d'hora de m ¿ d'obra de senyalitzac¡ó am b p.p. de cam ¡ó lleuger d'obra ¡ paletes d'atur i posada en r
E{¡ntor ¡ncend¡s Ext¡ntor de pols poliElent, de 6 kg, amortitzable en 3 usos, carregat.

3. PREvENcTó

CanPres ud

8u
8u
1u
2u

lmport
2,00

8,53
't't,75

3,50

8,00
7,00

0,50
9,75
2,37

1,83

21,O3

17,00

9,00
1 1,00

11,27

65,00
80,00
13,50
55,00

Preu

16,00

68,00
'12,00

7,00

64,00
56,00

8,00
78,00
19,00
15,00
42,00

136,00
72,OO

88,00
90,00

27,00
280,00

68,00
220,00
138,00

20u
10 u

8u
20h
3u

1,35

28,00

8,50

1 1,00

46,00

Repos¡ció farm
Farmaciola
Recon.médic
Reun¡ons seg.

Repos¡ció material sanitar¡ farmac¡ola
farmac¡ola portát¡l amb dotació completa
Recone¡rement médic obligatori
Reunions de formació del personal en matéria de seguretat , salut ¡ higiene

2

I
I

130,00
160,00
108,00
440,00

RESUM PERCAPITOLS
c¡pirol t pRorEcctoNs tNDtvtDUALs
crpírolz pRorEccroNscoL.LEcrvEs

clpírol ¡ pna¡erucró

TorAL pREssuposr É(Ecucctó MATERTAL SEGURETAT r sALUT

El pressupost d'execucc¡ó material ascendeix a la quant¡tat de DOS MIL TRES CENTS QUARANTA I UN EUROS Al\¡B VUITANTA I UN CÉNTIMS

Palma, Juny de 2018

L'enginyera de ports

Sign.: Lara Ataun Bueno

770,81C
733,00 €

838,00 €

2.341,U e

Projecte de senyalització de vies ciclistes a I'illa de Mallorca
47






