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ANNEX1
ESPECIFICACIONS I DOCUMENTACIÓ MÍNIMA

CONDICIONS GENERALS

Els projectes constaran, de quatre (4) documents:

1. Memòria del projecte
2. Plànols
3. Plec de condicions tècniques particulars 
4. Amidaments i Pressupost desglossat en pressuposts parcials 

per a cadascuna de les fases

El contingut, format i presentació hauran d’ajustar-se, en línies generals 
segons els apartats següents:

1. MEMÒRIA DEL PROJECTE

La Memòria serà l’exposició dels antecedents, objecte, justificació i 
descripció de la solució adoptada, estarà, com a mínim, constituïda 
pels següents apartats:

1. Memòria descriptiva
1.1. Objecte del projecte
1.2. Situació i àmbit d’actuació
1.3. Promotor
1.4. Encàrrec del projecte
1.5. Autors del projecte
1.6. Titularitat dels terrenys
1.7. Antecedents. Estat actual
1.8. Naturalesa de l’obres, justificació i descripció de la 

solució adoptada
1.9. Aspectes mediambientals
1.10. Seguretat i Salut
1.11. Quadre de superfícies
1.12. Pressupost i base de preus utilitzada
1.13. Classificació del contractista
1.14. Termini d’execució
1.15. Justificació del compliment de l’art. 125 del 

R.G.L.C.A.P.
1.16. Relació de documents dels que consta el projecte
1.17. Termini de garantia
1.18. Revisió de preus
1.19. ..........
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2. Normativa urbanística

3. Memòria constructiva
3.1. Treballs previs
3.2. Demolicions
3.3. Moviments de terres
3.4. Formigons y fonamentacions
3.5. Estructura
3.6. Instal·lacions

3.6.1. Enllumenat
3.6.2. Drenatge
3.6.3. Reg
3.6.4. ...........

3.7. Mobiliari urbà
3.8. Jardineria
3.9. ………

Aquesta relació d’apartats no pretén ser obligatòria ni exhaustiva, sinó 
únicament indicativa i en cada cas haurà d’ajustar-se al tipus d’obra 
que comprèn cadascun dels projectes.

La Memòria haurà de ser signada pel Tècnic Autor del Projecte, que 
ha de ser competent i tenir atribucions per a això

4. Annexos a la memòria
4.1. Antecedents administratius
4.2. Documentació fotogràfica del estat actual
4.3. Bases del replanteig
4.4. Pla de control de qualitat
4.5. Estudi de Seguretat y Salut
4.6. Pla d’obra valorat
4.7. Estudi de gestió de residus
4.8. Compliment de la normativa (especialment CTE, EHE)
4.9. Compliment del decret 110/2010 per a la 

millora d’accessibilitat i la supressió de barreres 
arquitectòniques, y l’Ordre VIV/561/2010.

4.10. Informes i/o assajos previs
4.11. Geologia i geotècnia
4.12. Càlculs justificatius
4.13. Estudi luminotècnic
4.14. Desviaments del tràfic en el seu cas
4.15. Serveis afectats

4.16. Justificació de preus
4.17. Programació i valoració de les labors de manteniment 

del bé en servei
4.18. Informe d’adequació de preus al mercat
4.19. Altres a determinar en funció de les especificitats del 

projecte
4.20. ………

Aquesta relació d’annexos a la memòria representa un mínim dels 
quals han de figurar en cada projecte; però, d’altra banda, no pretén 
ser completa i el projectista podrà augmentar el nombre d’annexos 
o desglossar els ja relacionats en els quals consideri necessari o 
convenients per exposar tots els treballs que hagi estat necessari 
realitzar donada la naturalesa de les obres projectades i complir amb 
la normativa vigent en matèria de redacció de projectes.

L’annex 4.5 Estudi de Seguretat i Salut haurà de ser signat pel Tècnic 
Autor del Projecte, que haurà de ser competent per a això. Els preus 
elementals i de les unitats d’obra que figurin en aquest estudi i la 
denominació del qual coincideixi amb els de el projecte d’execució 
de l’obra principal hauran de ser els mateixos que els que figuren en 
aquest projecte.

L’annex 4.12 de Càlculs justificatius es redactarà de forma clara 
i precisa amb la finalitat de facilitar la seva ulterior revisió. Quan 
s’efectuïn càlculs amb ajuda d’ordinadors de recomana separar en 
annexos especials cadascuna de les etapes de càlcul resolta amb 
ordinador, havent de dits annexos constituir, per si mateixos, unitats 
completes i ordenades. Cada annex haurà de contenir en les seves 
fulles inicials:

- Nom del programa, tipus de ordenador
- Mètode de càlcul utilitzat al programa i especialment les 

bases del mateix i les seves possibles simplificacions.
- Descripció detallada de l’estructura ideal calculada 

acompanyada de croquis aclaridor, amb indicació de les 
simplificacions realitzades en els mateixos per a la seva 
utilització pel programa.

- Característiques geomètriques i mecàniques de l’estructura.
- Justificació i obtenció de les dades d’entrada a l’ordinador. 

Les accions considerades, les possibles combinacions i els 
coeficients de seguretat adoptats.

Resultats de càlculs, especificant unitats i signes. Anàlisi i interpretació 
d’aquests resultat.
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ANNEX 2 
PLA ESPECIAL DE SON DAMETO

El Pla Especial contemplava vuit “actuacions de millora urbana” sobre 
espais de titularitat pública, de les quals només una es troba a hores 
d’ara executada, la denominada PU1 corresponent al parc central de 
Son Dameto. Les “actuacions de millora urbana” no executades són 
les següents:

- PU2, espai lliure públic.
- PU3, equipament docent.
- PU4, espai lliure públic.
- PU5, equipament esportiu i equipament socio-cultural.
- PU6, espai lliure públic.
- PU7, urbanització del passatge interior de vianants.

- PU8, urbanització de la resta de passatges interiors no urbanitzats. 

És de notar que les actuacions PU2 i PU4 contemplen la realització 
d’importants obres per a la implantació d’aparcaments subterranis.. 
Atès que la Gerència d’Urbanisme, d’acord amb l’informe del Sr. 
Gerent de 26/06/2017, no preveu una immediata execució de les 
determinacions del Pla Especial, les intervencions que es plantegen 
ara en el marc del projecte de Son Dameto Verd no abordaran la 
implantació d’aquests aparcaments sinó que aniran dirigides a donar 
solució a l’actual estat d’abandó d’aquests espais lliures per falta 
d’urbanització i a la vegada resoldre’n l’accessibilitat, sense per això 
hipotecar la possible futura execució de les previsions del Pla Especial.   

Per altra part, en relació amb els espais lliures públics PU2 i PU6, que es 
troben actualment ocupats parcialment i totalment, respectivament, 
per aparcaments no regulats, el Sr. Gerent d’Urbanisme, en informe 
de 26/06/2017 i posterior comunicació de 13/07/2017, comunica que 
l’Associació de Veïns de Son Dameto ha demanat el manteniment de 
l’aparcament no regulat de l’espai lliure públic PU2, adjacent al carrer 
Vicenç Joan i Rosselló, per la qual cosa el Sr. Gerent proposa l’execució 
de l’espai lliure en dues fases. Per altra part, el mateix Sr. Gerent, en 
comunicació de dia 17/07/2017, ha proposat aplaçar l’execució de 
l’espai lliure públic PU6, de manera que aquest no s’inclourà a les 
actuacions del present projecte.

El Servei d’Estudis i Projectes d’Arquitectura té en procés de redacció 
el projecte de l’espai lliure públic entre els carrers Martí Boneo i Andreu 
Jaume i Nadal (espai lliure públic PU4, segons denominació del Pla 
Especial de Son Dameto) document que el projecte a contractar 
haurà de tenir en compte. 
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PU2
ESPAI LLIURE PÚBLIC
situat entre el carrer Vicenç Joan 
i Rosselló i el carrer Antoni Riera 
Xamena.
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PU3
EQUIPAMENT DOCENT
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PU4
ESPAI LLIURE PÚBLIC
situat entre el carrer de Martí Boneo i 
el carrer Andreu Jaume i Nadal
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PU5
EQUIPAMENT ESPORTIU 
I EQUIPAMENT SOCIO-
CULTURAL
situat al carrer Martí Boneo
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ANNEX 3 
ANÀLISI DEL BARRI DE SON DAMETO

El barri de Son Dameto es caracteritza per un teixit urbà peculiar, 
discontinu i no ortogonal, que, adaptant-se a la topografia existent, 
presenta uns vials de traçat sinuós, amb una certa jerarquia i amb 
nombrosos culs-de-sac. 

Una altra característica peculiar de la urbanització de Son Dameto, 
que la diferencia de qualsevol altra de Palma, és l’extensa xarxa 
de vials o passatges públics exclusivament de vianants, que transita 
fonamentalment per l’interior de les illetes. La discontinuïtat viària 
rodada, que sembla obeir a l’idea de crear vials tranquils i de caràcter 
fonamentalment residencial, es troba només parcialment compensada 
per la possibilitat de continuïtat dels passatges de vianants.

Estat actual dels passatges

Actualment la xarxa de passatges és utilitzada amb certa freqüència 
pels veïns però l’estat de degradació o bé la falta d’urbanització 
d’aquests vials en alguns trams dificulta la continuïtat del seu traçat i la 
connectivitat de la xarxa i afecta, de manera notòria, l’accessibilitat. 
En els trams pavimentats i consolidats trobam canvis sobtats de 
material (sense cap motivació reconeixible) o acabats en mal estat 
i/o envaïts per males herbes.

Estat actual dels espais lliures

En el barri destaca com espai verd consolidat el parc de Son Dameto 
per les seves dimensions, centralitat i accessibilitat. La resta dels espais 
qualificats d’espai lliure públic es troben sense urbanitzar totalment 
(PU4, PU6, PU7) o parcialment (PU2). Aquests espais lliures menors, 
connectats i nodrits per la xarxa de vials de vianants, s’entenen com 
espais de gran potencialitat i oportunitat per al barri. Interessarà 
també valorar aquests espais com a romanents de la topografia i de 
la vegetació (antropitzada o salvatge) existent abans de la primitiva 
urbanització de Son Dameto. 

Els espais lliures públics PU2 i PU6 es troben actualment ocupats 
parcialment i totalment, respectivament, per aparcaments no regulats. 
Les condicions d’accessibilitat a través dels espais PU4, PU6, PU7 són 
precàries o nul·les.
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ANNEX 4 
ESTRATÈGIES GENERALS DEL PROJECTE

Es proposen algunes condicions i estratègies generals per orientar el 
disseny de les propostes dels diferents espais públics: 

- Garantir l’accessibilitat a totes les persones i la convivència d’usos i 

usuaris

- Aprofitar les possibilitats educatives de l’espai públic

- Aplicar una matriu generadora

- Recrear un tema

- Integrar allò que ja existeix

- Reinterpretar allò que ja existeix

- Regenerar ecosistemes i gestionar plantacions

- Gestionar l’estacionalitat

- Gestionar pluvials

- Gestionar manteniment

- Gestionar moviments de terres

- Reutilitzar

- Reciclar

- Facilitar la reversió

- Optimitzar el material

- Adequar resistències

- Crear composicions

- Sistematitzar

- Controlar l’origen 

- Customitzar

- Camuflar

- Crear referències

- Crear paisatges

- Evitar la contaminació lumínica

BIBLIOGRAFIA
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- Garantir l’accessibilitat a totes les persones i la convivència d’usos i 

usuaris
Es necessari, doncs, per evitar generar situacions de conflicte, conciliar 
els diferents ritmes, dotant als usos més relaxats i contemplatius o de 
circulació lenta d’espais específics i diferenciats de les zones de més 
intensitat o circulació ràpida. A més, és imprescindible que els espais a 
la intemperie siguin confortables i segurs i que el seu ús pugui extendre’s 
a qualsevol època de l’any.

- Aprofitar les possibilitats educatives de l’espai públic
L’espai públic és un dels escenaris educatius més atractius, permet 
una relació immediata amb la naturalesa i les pràctiques sostenibles 
són cada vegada més habituals. La disposició de panells informatius i 
explicatius que complementen els projectes fomenten la responsabilitat 
i bones pràctiques per part de la ciutadania.  

- Aplicar una matriu generadora
Aplicar un sistema compositiu a base d’elements repetitius pot ajudar 
a resoldre intervencions a gran escala. Amb aquesta economia de 
recursos es simplifiquen les actuacions en contextos complexes i 
permeten la unificació dels espais. La aplicació de matrius generadores 
comporta la seriació de sistemes i components constructius amb el 
conseqüent abaratiment de costos. 

- Recrear un tema
Recrear un tema ajuda a dotar d’identitat els espais públics que sovint 
lidien amb entorns indefinits. Reproduir un ambient relacionat amb 
el lloc, el seu passat  i el seu context o importar atmosferes permet 
intervenir al lloc de forma unitària, i derivar aquest recurs a la decisió 
de materials, mobiliari i organització de l’espai. 

- Integrar allò que ja existeix
La incorporació de preexistències al projecte permet mantenir viva 
la memòria del lloc. A més, la integració d’infraestructures, edificis 
o mobiliari resol el traçat o la disposició dels espais i legitima moltes 
decisions. Reutilitzar objectes trobats implica un abaratiment de costos 
i una reducció de la producció de residus. 

- Reinterpretar allò que ja existeix
Reinterpretar lo existent aproximant-se al context redibuixant l’espai 
i adaptant-t’ho a nous usos. Es tracta d’un reciclatge d’atmosferes, 

programes i objectes que més enllà dels seus beneficis mediambientals 
manté viva la memòria i consolida la formalització dels projectes. 

- Regenerar ecosistemes i gestionar plantacions
La conscienciació mediambiental està retornant a la ciutat espais 
naturals reacondicionats segons criteris sostenibles. El paisatgisme 
tradicional deixa pas a noves estratègies de reintroducció de la 
naturalesa a la ciutat. El retorn de la naturalesa a la ciutat, el desig de 
convertir les ciutats en entorns fèrtils, els estrictes criteris de reducció 
de costos i altres aspectes com la seguretat ciutadana han desplaçat 
la jardineria habitual. La tradicional missió ornamental i compositiva 
de les plantacions en parcs i jardins urbans s’ha vist suplantada per 
una naturalesa salvatge de plantes autòctones i endèmiques que 
no necessiten d’un manteniment rigurós. Aquestes plantacions 
enriqueixen i dónen caràcter als espais verds actuals mitjançant el 
curós anàlisis de la seva estacionalitat, colors, textures, densitats i olors.
La implantació d’arbrat i vegetació en els vials tan rodats com 
peatonals és una de les actuacions prioritaries. Estudiar el ritme i 
distància entre els arbres o els espais reservats per a les plantacions 
condemnant o eliminant el mínim de places d’aparcaments possibles 
és un dels objectius principals del present projecte. 

- Gestionar l’estacionalitat
Adaptar-se a la naturalesa en comptes d’imposar-se. Aprofitar la 
estacionalitat i les variacions cícliques del clima. El resultat són espais 
en mutació que els usuaris perceben de manera diferents en funció de 
l’època de l’any. 

- Gestionar pluvials
El treball sobre el territori requereix treballar el control de l’escorrentia. 
Una bona gestió de l’aigua beneficia no sols al propi projecte sinò 
que pot contribuir a millorar l’entorn urbà existent. La canalització de 
pluvials pot determinar el disseny en la disposició de mecanismes per 
a la recollida i reutilització de les aigües. S’ha de tendir a augmentar la 
permeabilitat de les superfícies urbanes, de manera que es redueixi el 
cabal d’escorrentia circulant per la seva superfície. Una bona gestió 
de l’aigua de pluja ha de comportar la incorporació de sistemes urbans 
de drenatge sostenible que, a la vegada que redueixi l’escorrentia 
superficial, disminueixi la quantitat de contaminants que arrossega 
l’aigua d’escorrentia.
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- Gestionar manteniment
L’èxit d’un espai públic depèn en gran mesura del veredicte del 
temps. Per tal de que els espais siguin viables s’han d’anticipar en la 
redacció del projecte les necessitats de manteniment a llarg plaç. 
Aquesta previsió permet reduir tant el cost econòmic com ambiental 
del manteniment futur. 

- Gestionar moviments de terres
El transport de terres i residus és un dels processos més cars i menys 
sostenibles de la posada en obra. L’estudi de la mínima alteració 
de la orografia existent i la reutilització dels materials com elements 
constructius, per evitar el seu transport, ofereixen grans possibilitats de 
projecte com redefinir la topografia d’un espai d’una manera més 
econòmica.

- Reutilitzar
La reutilització d’alguns elements existents a l’entorn pot formar part 
del programa. Ja siguin peces de gran o petita escala, la integració 
d’aquests elements obliga a un replantejament del seu ús, a un 
qüestionament del seu paper en el nou espai. 
Un element comú en aquests espais són les estacions transformadores, 
estructures urbanes que han envaït l’espai públic generant racons i 
espais inòspits. Treballar aquest element i estudiar la seva incorporació 
i simbiosis en l’espai públic és un factor interessant a tractar. 
La reutilització de superfícies existents com l’asfalt, a les que s’aplica 
un element gràfic és cada vegada més freqüent en intervencions de 
baix cost. Una altra possibilitat és utilitzar materials de segona mà, àrids 
o fustes existents, per crear noves superfícies. 

- Reciclar
El procés de reciclatge implica la transformació del material, mitjançant 
un procés industrial, per a convertir-ho en una nova materia prima. 
A diferència de la reutilització, el reciclatge es porta a terme a fora 
de l’entorn de la obra i depèn d’una font de producció externa. Els 
elements reciclats es combinen per a obtenir un producte que no 
sols contribueix a un cicle de vida més sostenible, sino que millora les 
porpietats de les superfícies tradicionals. 

- Facilitar la reversió
La temporalitat d’algunes intervencions comporta sistemes constructius 
lo més immediats possibles, tant pel que fa a la seva execució com 
desmantellament. Facilitar la reversió significa capacitat d’intervenir 

sense alterar el lloc, adequar l’espai amb el mínim material necessari. 
La construcció en sec i l’ús d’elements exents faciliten aquest tipus 
d’actuació. 

- Optimitzar el material
La optimització resulta d’extreure totes les possibilitats constructives 
i expressives d’un material, de manera que una intensiva utilització 
d’aquest porta a una reducció per part dels proveïdors, un millor 
coneixement del seu comportament en obra i una sistematització 
de les solucions constructives. Optimitzar és conéixer i aplicar, però 
l’adequada tria del material és prèvia a qualsevol optimització. 

- Adequar resistències
El comfort de l’espai públic depèn en gran mesura dels paviments i 
cada ús de l’espai requereix la superfície idònea. La discriminació de 
materials, en funció de la resistència que han de soportar contribueix 
al comfort físic de l’usuari, millora la comprensió de l’espai, evita 
conflictes entre usos i redueix costos. 
La resistència del mobiliari i altres elements és condició sine qua non 
quan es tracta d’espai públic. Algunes estratègies estan enfocades a 
resistir comportaments incivilitzats, mentre que altres estan dissenyades 
per fer front a la intempèrie i a l’ús continuat. 

- Crear composicions
El paviment és la pell de l’espai públic, la superfície que dóna identitat 
al projecte. En aplicar una composició es reforça la identificació de 
l’espai i es crea un panorama horitzontal. En funció d’un disseny més 
o menys complex, la composició pot crear referències de situació, 
proposar ambients diferenciats, provocar experiències a l’usuari i fins i 
tot enriquir intervencions de baix cost. 

- Sistematitzar
El disseny de peces específiques per un espai públic és el moment més 
artesanal del procés constructiu. Els assajos de prova-error al taller no 
sempre coincideixen amb el comportament a l’exterior. En qualsevol 
cas, la sistematització de les peces i l’estandarització de les solucions 
permeten un major control sobre el resultat. 

- Controlar l’origen 
En el cas d’elements exents i mobiliari el control de l’origen vé definit 
pel control de les materies primes. La distància que es valora és la de 
la extracció de la materia prima, no la de la fabricació de l’element. 
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- Customitzar
La caracterització dels elements facilita la identificació del lloc. La 
transformació d’elements de mercat en peces úniques a través de 
la manipulació o adició d’elements, és la manera més econòmica 
d’aconseguir la personalització. 

- Camuflar
Davant la tendència de colonitzar l’espai amb artefactes de gran 
visibilitat, el camuflatge d’elements reporta un ambient més calmat, 
on prima la atmósfera del conjunt per sobre de les individualitats. 
Camuflatge no significa mímesi, sino escala de prioritats a la imatge 
final del projecte. 

Amb referència a un element clau en els espais públics i que cobra 
protagonisme a la nit, les exigències de l’enllumenat són:

- Crear referències
Els elements d’enllumenat són essencialment punts de referència a 
l’obscuritat. Aquesta capacitat intrínseca es pot accentuar en funció 
de la posició que ocupen en l’espai i de la potència lumínica, de 
manera que s’estableix una jerarquia d’emisors de llum que facilita la 
comprensió nocturna de l’espai. 

- Crear paisatges
La iluminació permet transformar la percepció de l’espai. L’absència 
de llum natural borra les referències que ens guien durant el dia i ens 
dóna llibertat per dissenyar un paisatge efímer durant la nit. A través 
de la iluminació s’acoten espais, es transformen superfícies i es creen 
nous espais que augmenten les possibilitats de lo públic. 

- Evitar la contaminació lumínica
La iluminació dels espais oberts és una amenaça per a la biodiversitat 
i pot ser un inconvenient per a la visió, també per a poder vislumbrar el 
paisatge celest. L’aspecte nocturn de l’espai públic no ha d’intentar 
imitar el diurn, de la mateixa manera que l’ús nocturn no podrà ser 
el mateix que el de dia. La prioritat es la creació de referències i la 
prevenció de contingències, a través d’elements que redueixin al 
màxim la disperció i el consum.
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ANNEX 5 
AVANTPROJECTE D’ADEQUACIÓ DE L’ESPAI LLIURE

El Servei d’Estudis i Projectes d’Arquitectura, de l’Àrea d’Infraestructures 
i Accessibilitat de l’Ajuntament de Palma, en la línia de millorar 
l’accessibilitat i potenciar la mobilitat no motoritzada del barri de Son 
Dameto, té en procés de redacció el projecte de l’espai lliure públoc 
entre els carrers Martí Boneo i Andreu Jaume i Nadal (espai lliure públic 
PU4, segons denominació del Pla Especial de Son Dameto). 
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Aquest espai lliure forma part del traçat de l’eix central de vianants 
proposat i que transcorre pel carrer de Vicenç Joan Rosselló, creuan 
primer per l’espai lliure públic que connecta amb el carrer d’Antoni 
Riera i Xamenà i posteriorment travessa el parc de Son Dameto, A 
continuació l’eix travessa per l’espai lliure públic en qüestió per enllaçar 
a través de passatges existents amb el carrer Pasqual Ribot. 
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La idea estructuradora de l’“Avantprojecte d’adequació de l’espai 
lliure públic comprès entre el carrer Martí Boneo i el carrer Andreu 
Jaume i Nadal” és configurar un tram de l’Eix Verd abans esmentat amb 
el condicionant bàsic del compliment de la normativa d’accessibilitat, 
que ha donat lloc a la creació d’una rampa que s’adapta al terreny 
existent procurant alterar el mínim l’orografia actual (romanent de la 
topografia històrica), respectar l’arbrat existent i conservar les rasants 
dels límits amb les propietats frontereres. 
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El traçat  de la rampa, a la vegada que respon a les exigències 
normatives de màxim rost accessible, cerca la naturalització de 
l’element arquitectònic i urbà que connecta els dos nivells dels carrers 
i alhora permet la continuïtat i la integració projectual del passatge 
transversal que creua centralment l’espai lliure. 
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ANNEX 6 
ESTUDI DE SON DAMETO VERD 2015

La Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma va comanar 
en 2015 la redacció d’un estudi denominat Son Dameto Verd 
(documentació datada de novembre de 2015). Consisteix en una 
documentació gràfica que bàsicament proposa: 

 - La urbanització de la xarxa de passatges de vianants existents 

 -  La incorporació de nou arbrat d’alineació annex a viari en 
vials existents que no en disposen. 

L’estudi intenta, en general, expressar les possibilitats d’una 
reurbanització del barri dirigida fonamentalment a la incorporació del 
verd. 

Tot i l’interès de l’estudi, una anàlisi més acurada hauria de posar en 
evidència que gran part de les seves propostes d’arbrat d’alineació 
no són possibles sinó a costa de l’aparcament annex a viari, ateses les 
seccions de vial existents, amb minses voreres que incompatibilitzen 
l’arbrat amb l’accessibilitat. 
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