PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE
REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT MIXT I
INSTAL·LACIÓ DE DIVERSOS MÒDULS D’APARCAMENT TANCAT
PER A BICICLETES A LA CIUTAT DE GRANOLLERS.
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA

CAPÍTOL I: CONSIDERACIONS GENERALS

1. Introducció
Granollers està desplegant aquests últims anys un seguit de itineraris per a bicicletes al
llarg de tota la ciutat, per tal de potenciar-ne el seu ús, i reduir així els desplaçaments amb
vehicle privat, afavorint per tant, a una reducció de la contaminació i de trànsit en tota la ciutat.
En els últims projectes executats de carrers importants de Granollers, ja s’hi ha encabit un carril
bicicleta que marca un seguit de itineraris segurs per travessar la ciutat de punta a punta.
Per tal de potenciar aquests itineraris i vista la necessitat que s’ha anat generant de places
d’aparcament de bicis, repartides per tota la ciutat, entre elles, al febrer de 2020 es va posar en
funcionament el primer aparcament públic tancat a la ciutat a l’estació de Granollers Centre, per
tal de donar un servei d'aparcament segur a tots els usuaris que ho desitgin previ registre al
sistema Pverde.
La construcció és un mòdul prefabricat d'uns 70 m2 per al tancament de 58 bicicletes,
disposades en dos zones diferents. Una franja amb un sistema en forma de U invertida on s’hi
poden col·locar 18 bicis, i una segona zona amb un tipus d’aparcament de doble nivell que
permet aparcar-n'hi 40 més. L'aparcament disposa d'unes bateries connectades a l'enllumenat
de la ciutat i, a la nit quan s'encenen els llums, es carreguen. D'aquesta manera proporcionen
llum als cinc florescents LED que hi ha dins l'aparcament i al sistema d'entrada amb codi de la
porta d'accés. Es tracta, doncs, d'un sistema energètic eficient i de baix consum. L'aparcament
està controlat amb una càmera de videovigilància per garantir la seguretat.
D’altra banda, en els pressupostos participatius 2018-19 es va seleccionar com a segon
projecte més votat la instal·lació de diversos mòduls d’aparcament segurs per a bicicletes en
diversos punts de la ciutat, seleccionats estratègicament per afavorir i facilitar l’ús quotidià de la
bicicleta entre la població. El nom de la proposta era «Xarxa d’aparcaments segurs per a
bicicletes a la ciutat de Granollers» (núm. de proposta 11, 119 i 80,1).
Aquest projecte, doncs, pretén donar resposta a la proposta mencionada, ajustant-se a
les necessitats tècniques i funcionals per tal d’optimitzar el nombre d’aparcaments tenint
en compte la tipologia d’aparcaments i els sistema de gestió que ha de respondre a
l’aparcament de curta i llarga durada, i donar les màximes facilitats perquè continuï creixent el
nombre de persones usuàries i desplaçaments diaris de la bici per la ciutat.

2. Objecte del plec
L’objecte del contracte és definir el subministre i les obres d’instal·lació de 9 mòduls
d’aparcaments de bicicleta tancats amb un sistema tecnològic que ofereixi un espai segur i
controlat per a facilitar-ne la gestió, amb diverses places d’estacionament cadascun d’ells, per
tal de continuar desplegant espais d’aparcament segurs de bicicletes en punts claus de la
ciutat, i potenciar-ne el seu ús, i donar les màximes facilitats als usuaris perquè continuï
creixent el número de usuaris diaris de la bicicleta a la ciutat.
Cadascun dels 9 mòduls ha de tenir capacitat mínima per a 5 bicicletes.
La gestió de cada mòdul ha de poder ser independent i permetre diferents operatives en
funció de la modalitat d’aparcament de cada usuari, ja sigui ocasional o de curta durada, o de
llarga durada, segons es consideri en cada cas.
Per tant, per fer possible la gestió de l’aparcament el contracte també inclou la integració
operativa del sistema de control d'accessos, gestió d'altes i baixes d’usuaris, cobrament
d'abonaments i manteniment integral durant el primer any posterior a la seva posada en marxa,
inclosa la neteja, dels mòduls a subministrar, així com la integració, control i manteniment,
conjunt i durant el mateix període, de l'aparcament habilitat actualment a l’àmbit de l'estació de
tren de Granollers Centre. Per tant, tots els aparcaments tancats s'integraran dins del mateix
sistema de gestió d’aparcament públic per a bicicletes de manera que el sistema previst de
control, gestió i vigilància haurà de ser adaptable a la infraestructura actual.
Igualment serà objecte del contracte el condicionament i adequació de la zona afectada, i les
actuacions necessàries per la canalització de la connexió elèctrica amb rases, per dotar cada
aparcament del subministrament elèctric que es precisi.
Amb aquesta finalitat, el proveïdor haurà d'emprendre al seu càrrec totes les actuacions
necessàries per a connectar cada un dels emplaçaments als quadres de comandament de
l'enllumenat indicats en els plànols adjunts. Comptaran amb bateria i autonomia suficient els
mòduls i la connexió podrà realitzar-se al punt de llum més proper que se li indiqui.
Així mateix s'inclou el subministrament dels ancoratges d'aparcament necessaris d'acord amb
la capacitat de cadascuna de les ubicacions.

2. Àmbit d'actuació
Els àmbits d’actuació estaran ubicats a diverses localitzacions del municipi de Granollers i
seran els següents:
- Pavelló Poliesportiu Can Bassa
- Roca Umbert
- Club Natació Granollers (Zona esportiva)
- Plaça de Pau Casals
- Plaça de Can Trullàs
- Pavelló Municipal El Congost
- Centre Cívic Nord
- Hospital General de Granollers
- Barri Primer de Maig
Consultar l’Annex IV amb el reportatge fotogràfic i croquis de cada emplaçament previst. Els
emplaçaments concrets podrien variar respecte el que s'indica, però en qualsevol cas seran en
àmbits similars al municipi de Granollers.

3. Termini d’execució
El termini d’execució es fixa en 5 mesos, des de la data de la signatura de l’acta de replanteig.
4. Condicions econòmiques
L’import màxim total de la licitació corresponent al subministrament i instal·lació de diversos
mòduls tancats d’aparcament de bicicletes és de 99.173,55€ amb 20.826,45€ d'IVA (21%) que
sumen un total de 120.000,00€ (IVA inclòs).

CAPÍTOL II: INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS TANCATS PER APARCAMENTS DE BICICLETES
1. Condicions tècniques dels aparcaments de bicicletes
- Els aparcaments tancats i segurs per a bicicletes, estaran formats per mòduls coberts i
accessibles a les persones per a aparcament col·lectiu o independent de bicicletes, segons el
tipus d’aparcament, amb porta automàtica amb els necessaris sistemes de seguretat, de
control d'accessos intel·ligent i espai per a la instal·lació de sistema de vídeo gravació.
- Cada aparcament haurà de disposar de potes, tipus tub galvanitzat amb fixació compatible
sobre superfície de calçada, panot o altre tipus de paviments habituals a la via pública, per
l’anivellament i adaptables a pendents fins al 5%, així com permetre incorporació d’alces.
- Sistema de control d’accessos necessari amb pany d’obertura i tancament automàtic de la
porta mitjançant els següents elements: app, teclat, trucada telefònica a número gratuït, clau o
similar (per emergències), per accés exclusiu de persones autoritzades.
- Haurà de disposar de sistema de desbloqueig amb clau de seguretat per obertura/tancament
manual en cas de necessitat, emergència o manca de subministrament elèctric, exclusivament
pels serveis d’emergència, brigades municipals i gestors del sistema o personal d’inspecció i
manteniment.
- Haurà d’incorporar porta basculant amb punts de gir que evitin roçadures, i suficients per
evitar robatoris i vandalisme.
- Els mòduls d'aparcament seran desmuntables fàcilment per poder-se traslladar en un futur a
altres ubicacions si fos necessari.
- Han de ser completament personalitzables amb color (porta abatible inclosa) i permetre la
incorporació de vinils.
- Els mòduls han de ser ampliables amb mòduls annexes.
- Seran tancats, de manera que el control d'accessos permeti només als usuaris habilitats a
accedir a l'aparcament.
- L’estructura ha d’estar fabricada amb tub/xapes d’acer galvanitzat i pintat amb pintura epoxy
qualitat qualicoat o similar, del color corporatiu de l’ajuntament, i els elements de fixació amb
acer inoxidable.
- Tots els elements estructurals, així com els addicionalment incorporats per la seva correcte
funcionalitat, han de ser fabricats amb materials adequats i preparats per tal de resistir les
condicions de la intempèrie.

- El disseny ha de facilitar l’evacuació de les aigües pluvials i la neteja de l’interior i facilitat del
manteniment.
- S’ha d’integrar al paisatge urbà amb una mínima intrusió visual.
- Cada aparcament ha de disposar amb espais suficient de visió des de fora per poder fer
inspeccions visuals sense necessitat d’obrir la porta.
- El disseny ha de ser arrodonit per evitar que es pugui pujar a sobre o deixar-hi objectes, així
com per facilitar la visió de l’entorn i evitar cantells perillosos.
- Hauran de disposar d’espai suficient per tal d’incorporar retolació amb vinil o similars, per
poder incorporar informació de les condicions d’ús i logotip amb la marca GRNBICI. El
subministre i instal·lació dels mateixos estan inclosos en el contracte.
- Cada mòdul ha de disposar de bateria amb autonomia suficient per ser connectada a la xarxa
d’enllumenat públic per la seva càrrega, i d’espai suficient per incorporar-les en el seu interior,
protegides contra vandalisme, i amb clau d’accés pel gestor de servei i personal de
manteniment.
- Els aparcaments hauran de tenir una funcionalitat, que com a mínim garanteixi continuar el
servei amb les mateixes condicions que les existents actualment a l’aparcament tancat de
bicicletes a l’estació Granollers Centre, i que permeti la programació individual adhoc de
cadascun dels mòduls. La funcionalitat i les condicions d’ús de l’aparcament vigent, així com la
marca i la imatge corporativa, es pot consultar als arxius penjats a l’apartat «Aparcament
públic per a bicicletes» de la pagina web de l’ajuntament: http://www.granollers.cat/bicicleta.
- Condicions de referència per la il·luminació i les bateries o equivalent:
· Llumenera autònoma de funcionament no permanent, de 60Lm de lluminositat.
· Tensió nominal: 220-240V a 50/60Hz
· Potència nominal: 1,4 W
· Corrent de línia: 48 mA
· Temps de recàrrega: màxim 24 hores
· Autonomia nominal: 1 hora
· Bateries: de níquel/cadmi segellades d’alta temperatura (2,4V 0,8Ah) o altres amb resultat
similar.
· Proteccions elèctriques bateries: fusibles
· Grau protecció: IP44
· Grau d’aïllament: classe II
· Grau de protecció davant xocs mecànics: IK07
- Característiques del teclat o equivalent: teclat alfanumèric antivandàlic i apte per la
intempèrie, retroil·luminat led, i homologat segons norma IEC amb classificació IP-65, i protocol
wiegand.

- Comunicacions: La tecnologia de comunicació serà M2M o Ethernet, estan sempre connectat
a internet (always ON) amb els servidors del sistema d’informació i control. Manteniment del
sistema instal·lat (Sistema IM-3G).
- Servei de manteniment integral, inclosa una neteja i revisió durant el primer any de servei, i
incloent neteges extraordinàries si hi ha un requeriment a demanda de persones usuàries i els
gestors del sistema ho consideren justificat.
- Disposar d’assegurança de responsabilitat civil d’almenys 500.000 euros.
Mòdul per a 5 bicicletes o més (9 unitats):
Caldrà subministrar i instal·lar 9 mòduls d’aquestes característiques o equivalent:
- Cada mòdul tancat d'aparcament, amb accés col·lectiu o independent, tindrà unes dimensions
mínimes de 2,275 m de llarg i 2,4 m d'ample, i alçada de 1,5m amb capacitat mínima per a 5
bicicletes amb ancoratges independents, incloent una guia o similar per a cada bicicleta, per
posicionar la bicicleta en el seu espai corresponent i poder lligar les rodes i el quadre.
- Els mòduls han de permetre annexar altres mòduls amb les mateixes característiques, amb
accés telemàtic independent cadascun d’ells. Han de poder-se incorporar alces.

2. Descripció funcional
El licitador descriurà les característiques tècniques i funcionals de cada element i de forma
clara i concreta la manera en què la persona usuària pot fer ús del servei. Haurà de descriure
l'operativa de control de l'aparcament, proporcionant un diagrama incloent-hi tota la xarxa
(interna i externa), processament i elements d'emmagatzematge de dades de la mateixa.
2.1 Integració operativa del sistema d’accés
La instal·lació de l’aparcament haurà de permetre mantenir les mateixes operatives que
disposa el sistema actual de funcionalitat de l’aparcament de l’estació de Granollers Centre, a
banda de les operatives pròpies per a cadascun dels mòduls que es determini per la posada en
servei, i els canvis que es poguessin produir durant la vigència del contracte.
2.2 El sistema de gestió i suport digital
· Servei d’aparcament universal per a tots els usuaris donats d’alta al servei, utilitzant una
aplicació mòbil i/o un registre web per identificar-se. L’empresa adjudicatària ha de gestionar
les altes i baixes del servei, així com gestionar l’acceptació de les condicions d’us per part de
les persones usuàries i les reclamacions que es puguin generar per l’ús del servei o càrrecs a
la targeta de crèdit.
· El servei només podrà ser utilitzat pels usuaris registrats al mateix. L’accés a l’aparcament
serà controlat amb sistema electrònic mitjançant una aplicació mòbil, trucada telefònica i teclat

alfanumèric amb accés amb codi personal, podent l’usuari triar en qualsevol moment la opció
que més li convingui.
· Cada usuari registrat disposarà d’un sistema d’identificació que l’identificarà individualment i li
permetrà l’accés a qualsevol dels aparcaments tancats per a bicicletes. Exceptuant quan es
plantegin restriccions o condicions específiques en determinats col·lectius o mòduls.
· L’empresa haurà de posar a disposició de les persones usuàries del servei, una aplicació
mòbil i una pàgina web gratuïtes, i disponible en català, castellà i anglès.
· Disponibilitat d'app usuari en principals sistemes operatius. Web transaccional dedicada.
· Tant la pàgina web com la app inclouran una pestanya on poder subscriure’s al contracte de
cadascun dels aparcaments i acceptar es condicions d’ús del servei.
- Quan l’ajuntament de Granollers modifiqui les condicions d’us del servei, l’aplicació i la web
hauran d’informar a les persones usuàries de la modificació, permetent que es donin de baixa
del servei.
· Aplicació informàtica disponible en els dispositius mòbils amb sistema operatiu IOS i Android.
· Les modificacions necessàries, tant a la web com a l’aplicació, amb motiu de la funcionalitat
del control d’accessos del servei, estarà inclòs en aquest contracte, durant l’any de contracte
posterior a partir de la posada en funcionament de l’aparcament.
· L’alta al sistema serà gratuïta i es realitzarà mitjançant el número de mòbil personal,
mitjançant el qual s’obté un codi de registre al sistema.
· L’app permetrà consultar l’estat d’ocupació en temps real de cada aparcament, en qualsevol
moment, als usuaris del sistema.
· L’app oferirà (mitjançant Google Maps) les indicacions per arribar a l’aparcament.
· L’app permetrà comunicar incidències (neteja, il·luminació...) per part dels usuaris.
· Disposar de canal de comunicació amb l’usuari a través de notificacions push.
· Existència de sistemes de suport per tal de garantir l’operativitat del sistema davant de
problemes. Servei disponible les 24 hores del dia durant els 365 dies de l’any.
· Garantia de manteniment de les bases de dades i de les copies de seguretat, especialment
ens els casos en el que es produeixin problemes de comunicació entre l’aparcament i el
sistema central.
· Haurà de disposar d’un software central en un servidor el qual contindrà, en temps real, totes
les informacions i dades del servei. Aquesta informació estarà disponible i consultable des de
sistemes externs a través del Web Service, per part dels gestors del sistema. Les dades hauran
d’estar preparades poder realitzar una anàlisi del funcionament del sistema i poder realitzar
estadístiques de l’històric.
· El sistema permetrà el control total de tots els moviments i usos dels usuaris, concedir
permisos d’utilització, conèixer en temps real disponibilitat de places i qui les està utilitzant,
entre d’altres funcionalitats.
· El sistema haurà d’informar a l’usuari de la ocupació de cadascun dels aparcaments en temps
real mitjançant la web i l’app.
· Haurà de disposar de canal de comunicació directe amb usuari: per a fins informatius,
comercials o els propis de control (avisos), sempre relacionats amb el servei en qüestió.
· Sistema adaptable segons les necessitats del servei. Ha de permetre modificacions en les
normes d’ús i en la gestió de cada aparcament de manera conjunta o individual.

· Els sistema d’ús permetrà enregistrar els actes vandàlics per tal d’identificar als infractors (en
aquest contracte no s’incorpora la instal·lació de càmeres, però el sistema ha d’estar preparat i
ha de gestionar l’actual càmera de vigilància de l’aparcament de l’estació).
· Centre de control i gestió: servidor de gestió multifuncional. Incloent plataforma de control del
sistema automatitzat d’altes i baixes, modificacions, notificació d’incidències, estadístiques d’ús
vigent i historial (entrades, sortides, temps d’estada, desagrega per usuaris, aparcaments,
dates, etc).
- El sistema de comunicacions ha de: validar la identitat de la persona usuària i obertura de
l’aparcament si procedeix; gestió configuració i monitorització centralitzada; integració de
l’aparcament amb el sistema d’informació i suport al servei; realització d’operacions on-line:
venda de productes (estàncies amb cost o sense cost), validació, acceptació, autorització, etc.;
monitorització de l’estat de l’aparcament; monitorització d’usos; notificacions d’alarmes, aviso i
averies.
· El sistema estarà preparat per permetre el pagament per a targetes de crèdit i dèbit, emissió
de tiquets digitals, i totes les operatives necessàries per permetre usos ocasionals o temporals
de llarga durada, mitjançant estacionaments puntuals, o diversos sistemes d’abonament, si així
es considerés.
· El sistema haurà d'estar en condicions de facilitar a desenvolupadors externs la utilització,
lliure de cost, de la informació de disponibilitat dels aparcaments per tal que aquests puguin
abordar el desenvolupament d'aplicacions complementàries o integracions que enriqueixin la
funcionalitat de el sistema.
· El sistema ha de garantir el manteniment de les bases de dades i de les còpies de seguretat,
especialment en aquells casos en què es produeixin errors de comunicació entre els
aparcaments i el sistema central. S'inclou en el contracte els costos del sistema de comunicació
amb el servidor on es guarden i es gestionen totes les dades, durant el primer any. S'ha de
garantir que la cobertura en l'espai és la adequada per a la seguretat de les dades.
- Les dades de sistema sol·licitats per la persona responsable del contracte seran remesos
amb la periodicitat sol·licitada, per disposar de dades històriques i realitzar anàlisi del
funcionament de sistema.
· El contracte inclou també el manteniment de l’aparcament de l’estació Granollers Centre,
actualment en funcionament.
2.3 El control d’accés
· Entrada a l’aparcament mitjançant una acreditació via dispositiu mòbil o teclat o trucada
telefònica, estan les tres possibilitats disponibles a cada aparcament.
· Porta amb desbloqueig elèctric, a través de l’app, teclat o trucada telefònica, per l’entrada.
· Registre de sortida a través de l’app, teclat o trucada telefònica.
· Obertura d’accionament manual en cas d’averia de motor (exclusivament pels gestors del
sistema).
2.4 Seguretat
· Aparcament amb possibilitat d’instal·lació d’un sistema CTTV amb gravació i
emmagatzematge amb càmera de vídeo IP de suport (No inclòs a la contractació).
· Programari VMS que permet connectar amb múltiples sistema de gravació i càmeres de
diferents marques. Cal tenir en compte que l’aparcament de l’estació del Granollers Centre ja

disposa d’aquest sistema de seguretat i cal tenir la capacitat per gestionar-lo (inclòs al
contracte).
3. Descripció de la instal·lació a realitzar i característiques requerides
3.1. Instal·lació i posada en marxa dels mòduls
a) Fabricació i disseny
b) Transport
c) Fixat, muntatge, i posada en marxa de cada un dels elements, adaptant-se a les
preexistències i a les cotes i rasants òptimes per poder adaptar-ho al seu entorn. Es demana
que la proposta s'integri al màxim a l'entorn paisatgístic que el rodeja.
d) Per la instal·lació també s’incorporaran les plaques de senyalització vertical d’indicació
d’aparcament de bicicletes per a cadascun dels mòduls, incorporació de pilones de protecció
en el cas previst, fresat de marques vials si n’hi haguessin, quan la instal·lació és a la calçada
formigonat en el cas previst (extracció i instal·lació descrit als croquis), i graella de pintura
groga.
3.2. Instal·lació de cablejat estructurat
a) Tasques d’obra civil per rasa, cablejat i reposició del paviment, per la connexió elèctrica:
Excavació i reomplert de rasa en vorera o calçada. Inclou la demolició amb mitjans manuals del
paviment existent, els talls amb disc, l'obertura de rasa de 0,3 x 0.6m, en qualsevol tipus de
terreny, formigonat amb secció de formigó en massa HM-150, amb subministrament i
col·locació de dos tubs de polietilè de 90mm de diàmetre i cinta de senyalització. Reposició de
paviment de formigó i paviment de panot, o paviment asfàltic, de les mateixes característiques i
gruixos a l'existent. Càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants i cànon d'abocador.
Neteja del carrer, tanques i senyalització. S'inclou també el cablejat elèctric i connexió des del
Mòdul i fins al punt de llum específic per a la seva connexió, per deixar-ho en correcte
funcionament. La connexió amb el punt de llum haurà de estar autoritzada per l'empresa
mantenidora de l'enllumenat.
b) Al respecte s'haurà d'executar la instal·lació de cablejat estructurat requerit amb els elements
elèctrics necessaris, amb l'objectiu de poder dotar d’alimentació elèctrica i de carregar les
bateries (necessàries per quan no hi hagi alimentació elèctrica activa), cada un dels equips que
componen la instal·lació objecte d'aquest contracte. L’ajuntament posarà a disposició
l’enllumenat públic pel subministre d’electricitat de la connexió.
3.3. Manteniment
L'empresa adjudicatària del contracte és la responsable del manteniment de les portes de
accés als aparcaments de bicicletes i de les botoneres, havent d'atendre qualsevol fallada en
un període inferior a 4 hores des que se li notifiqui la incidència.
L'empresa adjudicatària del contracte és la responsable del manteniment del software de gestió
havent d'atendre qualsevol fallada en un període inferior a 12 hores des que se li notifiqui la
incidència.

3.4. Garantia
El termini de garantia en el qual l’adjudicatari es compromet a reparar, al seu càrrec, qualsevol
defecte de fabricació del mòdul d’aparcament i de l’equipament interior serà de 5 anys, i pel
que fa el seu equipament elèctric, electrònic i de telecomunicacions serà de 2 anys.
3.5. Formació i assistència tècnica.
El proveïdor ha de proporcionar aquell suport formatiu i d'assistència tècnica bàsic orientat a
personal municipal encarregat de les tasques de suport informatiu o de gestió (OACs, Tècnics
municipals, etc) i de seguiment i supervisió tècnica d'aquest servei. Amb aquesta finalitat, ha
d'exposar detalladament en la seva oferta l'abast dels serveis a proporcionar en relació amb
aquesta qüestió.
4. Protecció de dades
L'empresa adjudicatària està obligada a l'acompliment del Reglament (UE) 2016/679 general de
protecció de dades (RGPD), la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals (LOPD) i els preceptes vigents del Reglament de desplegament de la Llei
orgànica 15/1999, aprovat pel Reial decret 1720/2007.
L'execució d'aquest acord comporta el tractament de dades de caràcter personal. L’Ajuntament
de Granollers és el responsable de l'Arxiu, i l'empresa adjudicatària adquireix la condició
d'Encarregat del Tractament, d'acord amb el que disposa la LOPD. La finalitat és per al control,
gestió i prestació del servei de guarda de bicicletes
L'encarregat del Tractament està obligat a:
· Utilitzar aquestes dades única i exclusivament per a l'execució del contracte i a dur a terme el
tractament d'acord amb les especificacions donades pel Responsable del Fitxer.
· Vetllar perquè les dades siguin adequades, pertinents i no excessives, garantint la seva
exactitud i la seva periòdica actualització.
· No cedir ni comunicar les dades a terceres parts, sense la prèvia autorització del Responsable
de l'Arxiu. El responsable de l'Arxiu, a la finalització del servei, decidirà si l'encarregat del
Tractament retorna o destrueix les dades.
· Mantenir i complir durant i després de la finalització del contracte, el deure de professional
recollit a l'article 10 de la LOPD.

ANNEXES
ANNEX I: Protocol d'actuació en afectacions de serveis
ANNEX II: Estudi bàsic de seguretat i salut
ANNEX III: Plec de condicions general
ANNEX IV: Plànols
ANNEX V: Pressupostos

ANNEX I: Protocol d'actuació en afectacions de serveis

Les execucions d’obres i serveis en la via pública que suposin l’aixecament del subsòl, poden afectar a
les xarxes dels serveis bàsics soterrats. Per evitar aquesta afectació, l’empresa que executi l’obra ha de
disposar de tots els planells d’aquests serveis on es detalli el seu pas (millor la distància respecte façana
o un referent fix de l’entorn) i la fondària. Aquests planells ha d’estar presents in situ durant l’actuació.

En cas d’emergència
El protocol a seguir s’ha de realitzar amb rapidesa, a continuació s’indica les primeres accions a
fer segons el servei afectat.

Els treballadors de l’empresa contractada es posaran a disposició de les indicacions que els
indiqui els serveis d’emergència.
Telèfons d’emergència
Policia Local de Granollers: 93 842 6692 / 93 842 6710
Parc de Bombers de Granollers: 93 849 6080
SOREA averies: 900 304 070

ANNEX II: Estudi bàsic de seguretat i salut
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DADES DE L'OBRA
.Tipus d'obra
Instal·lació de mòduls d’aparcament tancats per a bicicletes a diversos espais de la
ciutat de Granollers:
1.2 Emplaçament
9 mòduls a l’entorn de:
- Pavelló Poliesportiu Can Bassa
- Recinte Roca Umbert
- Club Natació Granollers (Zona esportiva)
- Plaça de Pau Casals
- Plaça de Can Trullàs
- Pavelló Municipal El Congost
- Centre Cívic Nord
- Hospital General de Granollers
- Barri Primer de Maig
1.3 Superfície aproximada per la instal·lació
entre 6 i 10 m2 per a cada mòdul, segons el model
1.4 Promotor
Ajuntament de Granollers
1.5 Autor/s de la memòria per l’execució
Pau Vilaplana Vilar / Geògraf
Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Granollers
1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Roger Bellavista Fortuny / Enginyer Tècnic d’Obres Públiques
Servei d’Obres i Projectes de l’Ajuntament de Granollers

2

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
2.1 Topografia
Actualment les ubicacions previstes per la instal·lació són terrenys amb cotes consolidades
i no es canvia la topografia actual. Els propis mòduls d’aparcament disposaran dels elements
necessaris per anivellar-se i facilitar l’adaptació al terreny.
2.2 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic
El terreny està consolidat en totes les ubicacions, ja siguin places, voreres o calçada.
2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn
Els edificis del voltant són habitatges plurifamiliars amb locals comercials i/o oficines a
algunes de les plantes baixes, o equipaments esportius, mèdics o culturals, segons la
ubicació.
2.4 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades
Existeixen xarxes d'enllumenat que no es modifiquen.
2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres.

Les ubicacions són diverses i en tots els casos són espais esponjats amb amplades
suficient per la instal·lació i sense interferir en el trànsit o en itineraris de vianants.
L’ús dels carrer són considerables en quan a circulació, ja que són espais amb existència
d’equipaments o zones molt cèntrica de la ciutat i hi ha molta mobilitat tant de vehicles com
de vianants degut al comerç de la zona i densitat elevada d’habitatges.

3

COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
3.1 INTRODUCCIÓ
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
3.5 PRIMERS AUXILIS
3.6 NORMATIVA APLICABLE

3.1 INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista
ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador
de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a
l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sotcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes
les mesures de seguretat i salut a l'obra.
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Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels
treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà
de dedicar a les diferents feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a l'obra o prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
1

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord
amb els següents principis generals:
a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció
dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per
tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influència dels factors ambientals en el treball
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors.
2

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

3

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per 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 haurà de preveure les distraccions i
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures.

5

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu
treball personal.

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres
feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més
adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).

3.3.1MITJANS I MAQUINARIA
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
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-

Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques

3.3.2TREBALLS PREVIS
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)
3.3.3ENDERROCS
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació i baixada de runes
3.3.4MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Cops i ensopegades

-

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Sobre esforços per postures incorrectes
Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

3.3.5

RAM DE PALETA
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

3.3.6

INSTAL·LACIONS
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobresforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes

3.3.7

RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997)
1
Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o
caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
2
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible
3
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
4
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
5
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
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6
7
8
9
10

Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de
terres subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general primaran les proteccions collectives en front les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les
eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la
normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
3.4.1MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les
diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a
l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions
periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada,
blocatge, etc
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de
rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

3.4.2MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de
partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat
homologat, la utilització del qual serà obligatòria
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos
- Utilització de mandils
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire
3.4.3MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi
la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en
relació amb els vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

3.5 PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa
vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran
de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una
llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis,
etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

3.6 RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES
(en negreta les que afecten directament a la Construcció)
Data d'actualització: 30/01/1998

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIVERSOS MÒDULS D’APARCAMENT TANCAT PER A BICICLETES A LA
CIUTAT DE GRANOLLERS.
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción
temporales o móviles
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes
d'edificació i obres públiques
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevención
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales
de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores
- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas
de visualización
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos
durante el trabajo
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos
de protección individual

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica
Correció d'errades: BOE: 17/10/70
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de
Seguridad e Higiene
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y
tramitación
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el
trabajo
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIVERSOS MÒDULS D’APARCAMENT TANCAT PER A BICICLETES A LA
CIUTAT DE GRANOLLERS.
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Modificació: BOE: 02/11/89
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997,
RD 773/1997 i RD 1215/1997
- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció
- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de
protección personal de trabajadores
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificació: BOE: 24/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificació: BOE: 25/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos
mecánicos
Modificació: BOE: 27/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificació: BOE: 28/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. Modificació: BOE: 29/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias
respiratorias: filtros mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias
respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificació: BOE: 31/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)

ANNEX III: Plec de condicions tècniques generals

1. GENERALITATS
1.1. Objecte del Plec de Condicions.
El present Plec de condicions té caràcter complementari del Plec de condicions
economicoadministratives que regula el Contracte d'obres.
Ambdós, com a part del projecte tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant els nivells
tècnics i de qualitat exigibles, i precisant les intervencions que corresponguin, segons el contracte i
d'acord amb la legislació aplicable, a l'Administració, al Contractista o constructor de l'esmentada obra,
als seus tècnics i encarregats, i a la Direcció Facultativa de l'Administració, així com les relacions entre
ells i les seves obligacions corresponents en ordre al compliment del contracte d'obra.
1.2. Àmbit d’aplicació.
El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la instal·lació dels mòduls de diversos
mòduls d’aparcament tancat per a bicicletes a la ciutat de Granollers.
1.3. Documentació del contracte d’obra.
Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que fa al valor de les
seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:
1. Les condicions fixades en el document administratiu del contracte.
2. El Plec de condicions economicoadministratives.
3. La documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). Excepte els annexes a la
Memòria que són merament informatius.
4. El Plec de condicions facultatives i Tècniques.
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres donades per escrit s'incorporen al
Projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions.
En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, excepte quan aquestes es
realitzen a nivell de detall a plànols, també preval la cota sobre la mesura a escala.
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, sense
que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han
de considerar-se, tan sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i
amb els seus propis mitjans.
Solament els documents Contractuals, definits anteriorment, constitueixen la base del Contracte; per tant, el
Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les dades contingudes
en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, maquinària i materials, fixació

de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de l'explanació,
justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareguin en algun document Contractual.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte.
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el present
Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents
prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el present Plec.
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com
si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin suficientment
definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte.
1.4. Instruccions, normes i disposicions aplicables
Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries del contingut d’aquest Plec, les
disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en ell
s’especifica.
Amb caràcter general :


Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Real Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre.



Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Reial Decret
1098/2001 del 12 d’octubre.



Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes
obres.



Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil,
Institut de la Construcció de Catalunya.



Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, pel qual es desenvolupa el document tècnic “ de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados”.



Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions
Complementàries (ordre d'11 d’abril de 1946 i 8 de febrer de 1951).



Estudi de seguretat i salut en el treball en els projectes d’edificació i obres públiques, aprovat per
Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre.



Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3/1975),
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb totes les modificacions introduïdes fins al moment
actual, i que en el seu dia (quan s’editi) passarà a denominar-se Pg-4/88 (O.M. 21 de gener
1988).



Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Proveïment d'Aigües, aprovat
per O.M. de 28 de juliol de 1974 (M.O.P.U.).



Instruccions a complir per els tubs de materials plàstics, per el subministrament d'aigua i
calefacció fins 90º (D.O.G 18-11-1988 i D.O.G. 16-12-1988).



Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de Poblacions,
aprovat per O.M. de 15 de setembre de 1986 (BOE 23/09/86), (M.O.P.U.).



Plec de Condicions Facultatives Generals per a les Obres de Proveïment d'Aigües, de la vigent
Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.



Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les Obres de Sanejament de Poblacions, de la
vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.( Decret Legislatiu 1/1988 28-11988)



Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura 1960 (adaptat pel
Ministeri de l’Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973).



Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’ aprova la norma de construcció
sismorresistent: part general i edificació (NCSR-02).



Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó estructural EHE-08, aprovada per
Reial Decret 1247/2008, de 18 de juny 2008.



Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l’execució d’assaigs de materials
actualment en vigència (M.O.P.U.).



Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials (M.E.L.C.).



Normes U.N.E.



Normes Bàsiques de l’Edificació. (NBE del M.O.P.U.)



Norma NBI-CPI/91



Decret 241/94 sobre “Condicionats urbanístics i de protecció contra Incendis complementaris de
la NBI-CPI/91”



Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies
subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas).



Normes Tecnològiques de l’Edificació. (NTE del M.O.P.U.). ECG, ECR, ECS, ECT, ECV, IAT,
IEB, IEE, IEP, IER, IET, IFA, IFR, IGC, IGN, ISA, ISD, ISS.



UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors.



Norma MV-105 "Roblones de acero", última edició.



Norma MV-106 "Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero", última edició.



Norma MV-107 "Tornillos de alta resistència para estructuras de acero", última edició.



Norma MV-201 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo", última edició.



Normes bàsiques per les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua.



Plec General de Condicions Facultatives per Canonades d'Abastament d'aigües.



Instrucció de l'I.T.E.C.C. per tubs de formigó armat o pretesat.



Recomanacions de l'I.T.E.C.C. per la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en
massa. (T.H.M.73).



Normes de pintures de l’Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas.



Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T.



Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra la Instrucció 8.3.
I.C.



Les marques vials compliran amb allò establert a la Norma 8.2-I.C. “Marques Vials”, aprovada
per O.M. de l6 de juliol de 1987.



Normes i especificacions A.S.T.M., sèries C i D.



Especificacions A.C.I. Standard 850-51.



Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980).



Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U., referenciat a "Recomanacions sobre mescles
bituminoses en calent".

Amb caràcter particular :


Instrucció per a la recepció de ciments RC-03.



Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada per
Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972.



Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre sobre Seguretat i Salut.



Instrucció EM-62 d’Estructures d’Acer de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment.



Reglament de recipients a pressió



Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i
del Ciment, juny de 1980.



Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002



Reglament de línies elèctriques d'Alta Tensió. Decret 3151/68 de 28 de Novembre.



Reglament d’Estacions de transformació d’energia elèctrica.



Instrucciones técnicas complementarias ITC BT 01-51 según lo dispuesto en el REBT



Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió.



Especificacions tècniques de bàculs i columnes contingudes al Reial decret 2642/1985 de 18 de
desembre.



Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi
ambient.



Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC.



Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre del
Ministeri d’Indústria de 18 de novembre de 1974.



Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis
en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC 1954 de 30.9.1994, correcció d’errades
DOGC 2005, de 30.1.1995).



Normes UNE, DIN, ASTM, AWWA, ASME, ANSI i EN, a decidir per l’Administració.



Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.



Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball.



Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric.

.
El Contractista està obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o Normes de tota índole
promulgades per l’Administració de l’Estat, de l’Autonomia, Ajuntament i d’altres Organismes
competents, que tinguin aplicació als treballs a realitzar, tant si són citats com si no ho són en la relació
anterior, quedant a la decisió del Director d’Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui existir entre
ells i allò disposat en aquest Plec.
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot
moment, les condicions més restrictives.

2. DISPOSICIONS FACULTATIVES.
2.1 DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES.

2.1.1. DIRECCIÓ DE L’OBRA
L'Administració designarà el tècnic competent que dirigirà les obres. Les seves ordres hauran de ser
acceptades pel Contractista com dictades directament per la pròpia Administració, i podrà exigir, per part
seva que li siguin donades per escrit i signades.
L'Administració o el propi director de l'obra, denominarà els col·laboradors que hagi de tenir aquest per al
desenvolupament de les seves funcions, i integraran tots ells la Direcció facultativa.
El Contractista no podrà recusar cap membre de la Direcció facultativa.
L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la
correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen la clàusula 58 del Plec de
Clàusules Administratives Generals.

2.1.2. FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ DE L’OBRA
La Direcció facultativa, estarà encarregada de les funcions que a continuació s'esmenten, per mantenir el
control i vigilància de les obres o de qualsevol altra missió encaminada al mateix fi:
a) Garantir que les obres es facin d'acord amb el projecte aprovat o modificacions degudament
autoritzades.
b) Exigir al Contractista les condicions contractuals.
c) Definir aquelles condicions tècniques que deixin a la seva elecció els documents del projecte.
d) Resoldre tots els problemes tècnics que sorgeixin per interpretació de plànols, condicions de
materials i manera de realitzar les unitats d'obra, sense contradir el Contracte.
e) Estudiar i resoldre les incidències que es plantegin a les obres.
f) Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l’acte de
recepció.
g) Elaborar el Projecte de l’obra executada “As-built” amb les dades recopilades i presentades a la
Direcció d’Obra per part del contractista, segons s’especifica al punt 2.4.1 del present Plec.
INSPECCIÓ DE LES OBRES
Les obres podran ser inspeccionades en tot moment pels agents que designi l'Administració.
El Contractista posarà a la seva disposició tots els mitjans que es requereixen per al compliment de la
seva missió, i queda obligat a acompanyar durant les seves visites.
2.1.3. CONTRACTISTA
Correspon al Contractista:
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o
autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent, i disposar, en
tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per l'observació de
la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball.
c) Designar un tècnic qualificat que realitza les funcions de coordinador de seguretat a l'obra inclòs
en el cas que no existeixi Estudi o Pla de seguretat i un vigilant de seguretat que estigui a l'obra
tota la jornada laboral. Podran ser designats el Cap d'obra i l'Encarregat d'obra respectivament o
altres amb aquesta funció específica.
d) Abans de començar les obres, sol·licitar a les diferents entitats subministradores o propietaris de
serveis plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, comunicar a cada companyia
de servei la data inici d’obra amb el temps d’antelació que exigeixi cada companyia i obtenir les
actes de control de l’obra de les companyies de serveis pertinents,
e) Subscriure amb la Direcció facultativa, l'acta de replanteig de l'obra.
f) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes, que en el cas de les instal·lacions hauran d'estar en possessió de la qualificació
d'instal·ladors autoritzats.

g) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin,
comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció
facultativa, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents
d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
h) Elaborar i tramitar, quan calgui, tots els documents (projecte, certificats, butlletins, etc.)
necessaris per a la legalització davant les entitats ECA, ICICT, i qualsevol altre que
l'Administració determini, així com en els Serveis d'Indústria de la Generalitat.
i) Custodiar el Llibre d'Ordres i seguiment de l'obra, i donar el vistiplau a les anotacions que es
practiquin.
j) Facilitar a la Direcció facultativa amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment
de la seva comesa.
k) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
l) Subscriure amb l'Administració les actes de recepció d'obra.
m) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

2.2. OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA.
2.2.1 Verificació dels documents del projecte.
Abans de començar les obres, el Contractista consignarà per escrit que la documentació presentada li
resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els
aclariments pertinents.
2.2.2 Pla de seguretat i salut.
El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als seus mitjans i
mètodes d’execució, que s’haurà d’aprovar, abans de l’ inici de l’obra, pel coordinador en matèria de
seguretat i salut.
Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la realització de
l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi adjudicat l’obra.
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d’un coordinador en matèria de seguretat i salut,
fins i tot en el supòsit que no existís Estudi o Pla de seguretat, i un vigilant de seguretat que estigui a
l’obra tota la jornada laboral.
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives
fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament
o, en tot, cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes
respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l’incompliment de les mesures
previstes en el pla, en els termes de l’apartat 2 de l’article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos
Laborals.

2.2.3 Oficina a l’obra.
El Contractista habilitarà a l'obra una oficina a la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on es pugui
estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el Contractista tindrà sempre a disposició de la
Direcció facultativa:
a) El projecte d'execució complet, inclosos els complements que es redactin.
b) El Contracte d'Obres.
c) El Llibre d'Ordres i Assistències.
d) El Pla de Seguretat i Salut.
e) El Llibre d'Incidències.
f) El Reglament i Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.
g) La documentació de les assegurances esmentats la condició l) de les obligacions de
Contractista.
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada
per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.
El Llibre d’Incidències, que haurà de restar sempre a l’obra, es trobarà en poder del coordinador en
matèria de seguretat i salut.
2.2.4 Representació del contractista.
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de
la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució dels treballs.
El Contractista està obligat a comunicar a l'Administració la persona designada com a delegat seu a
l'obra, que tindrà el caràcter de Cap d’obra amb residència en la localitat on es desenvolupin els
treballs, amb dedicació plena, (haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra), i amb
facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.
Les seves funcions seran les del Contractista segons s'especifica en l'apartat 2.1.3.
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de condicions
economicoadministratives, el Delegat del Contractista serà un facultatiu competent. També es
determinarà el personal facultatiu o especialista que el Contractista s'obligui a mantenir en l'obra com a
mínim, i el temps de dedicació compromesa.
L' incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal
segons la naturalesa dels treballs, facultarà a la Direcció facultativa per tal d'ordenar la paralització de les
obres, sense tenir dret a cap reclamació, fins que s'esmeni la deficiència.
El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del
personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres.
En general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 215 i 216 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (d’ara endavant Llei 9/2017).
El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la
licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de
disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina.

2.2.5 Presència del Constructor a l’obra.
El cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada
legal de treball i acompanyarà a la Direcció facultativa, en les visites que facin a les obres, posant a la
seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrar les
dades que calguin per a la comprovació d’amidaments i liquidacions .
2.2.6 Responsabilitat del Contractista.
El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i
en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i
reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica
de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat
abonades les liquidacions parcials.
2.2.7 Despeses a càrrec del Contractista.
A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 41 i 51 del "Plec de Clàusules Administratives
Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o en el Contracte no es
preveu explícitament el contrari, les següents despeses:


Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.



Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions,
ferramentes, etc.



Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.



Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament.



Despeses de muntatge, conservació i retirada instal·lacions per subministrament d'aigua i
energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos
de presa, comptadors, etc.



Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals;



Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.



Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i
zones confrontades, afectades per les obres, etc.



Despeses de permisos o llicències necessàries per Expropiacions i Serveis afectats.



Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris
Contractats.

2.2.8 Indemnitzacions per compte del Contractista.
Hom es regirà pel que disposa l'article art.134 de la RGCE i la clàusula 77 del "Plec de Clàusules
Administratives Generals".
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé,
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures
necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per
l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin
causar.
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds
afectades, conforme estableix la clàusula 74 de l' esmentat "Plec de Clàusules Administratives
Generals", sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi.
2.2.9 Treballs no estipulats expressament.
És obligació del Contractista executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les
obres, encara que no estigui expressament determinat en els documents de Projecte, sempre que, sense
separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi la Direcció facultativa dins els límits de
possibilitats que els pressupostos habiliten per a cada unitat d'obra i tipus d'execució.
En cas de defecte d’especificació en el Plec de Condicions Particulars, s’entendrà que cal un reformat de
projecte requerint consentiment exprés de l’Administració tota variació d’acord el que estableix l’article
205 de la LCSP.
2.2.10 Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte.
Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses
en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del pressupost que en
resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 242 de la LCSP.
Quan es tracti d'aclarir o interpretar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o
croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, que estarà
obligat a retornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura acreditació d'haver rebut,
que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, de la Direcció facultativa.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el
Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l’hagués dictat, el
qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités.
El Constructor podrà requerir a al Direcció facultativa les instruccions o aclariments que calguin per a la
correcta interpretació i execució del projecte.

2.2.11 Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa.
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions emanades de la Direcció
facultativa, només podrà presentar, a través d'aquesta davant l'Administració, si són d'ordre econòmic i
d'acord amb les condicions establertes en els plecs de condicions corresponents.
Contra les disposicions d'ordre tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva
responsabilitat, si ho creu oportú, mitjançant exposició raonada i dirigida a la Direcció facultativa, el qual
podrà limitar la seva resposta a la notificació de la recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest
tipus de reclamacions.
2.2.12 Recusació pel Contractista del personal nomenat per la Direcció Facultativa.
El Contractista no podrà recusar a la Direcció facultativa, ni a la Inspecció, si escau, encarregats de
dirigir i inspeccionar les obres, ni demanar que per part de l'Administració es designin altres facultatius
per als reconeixements i amidaments.
Quan es cregui perjudicat per la feina d'aquests, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent,
però sense que això sigui causa per interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.
2.2.13 Faltes del personal.
La Direcció facultativa, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o
negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista per que
separi de l'obra als dependents o operaris responsables de la pertorbació.
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectes
en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de condicions i sense perjudici de les seves obligacions com a
Contractista general de l'obra.
2.3 PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS
AUXILIARS.
2.3.1 Camins i accessos.
El Contractista disposarà pel seu compte els accessos a l'obra
La Direcció facultativa podrà exigir la seva modificació o millora.

i el seu

tancament.

2.3.2 Replanteig.
El Contractista iniciarà les obres replantejant en el terreny i assenyalant les referències principals que
mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del
Contractista i inclosos en la seva oferta. Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests
treballs aniran a càrrec del contractista.
El Contractista sotmetrà el replanteig a l'aprovació de la Direcció facultativa, que si dedueix la seva
viabilitat donarà l'autorització per iniciar les obres redactant l'Acta de Replanteig. En cas contrari farà

constar les circumstàncies que es produeixin perquè l'Administració contractant dicti les resolucions
oportunes, considerant suspeses les obres temporalment.
2.3.3 Inici de l’obra. Ritme d’execució dels treballs.
El Contractista començarà les obres en el termini assenyalat en el Contracte, desenvolupant-se en la
forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el calendari de l'obra quedin
executats els treballs corresponents i, per tant, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en
el Contracte.
La data d'inici serà la de l'Acta de Replanteig, a partir de la qual es comptarà el termini de finalització de
l'obra, i els terminis parcials.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de comunicar a la Direcció facultativa del començament
dels treballs al menys amb una setmana d'anticipació a la signatura de l'Acta de Replanteig.
2.3.4 Ordre dels treballs.
En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en
què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció facultativa estimi convenient variar.
El contractista complirà les ordres de la direcció de l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les
fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra
totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris esmentats.
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l’
esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap
moment, objecte de reclamació.
2.3.5. Interferències amb altres contractistes.
D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les
facilitats raonables per a la realització dels treballs que s'hagin encarregat a tots els altres Contractistes
que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre
Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministrament d'energia o altres conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció facultativa.
2.3.6. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major.
Quan sigui necessari per un motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions donades per la Direcció facultativa en
tant es formula o tramita el Projecte Reformat.
El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials tot allò que la Direcció de
les obres disposi per fer calçats, apuntalament, demolicions o qualsevol altra obra de caràcter urgent,
avançant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o
abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

2.3.7. Pròrroga per causa de força major.
Si per causa de força major i independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar les
obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar en els terminis prefixats se li atorgarà una
pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de la
Direcció facultativa. Per a això, el Contractista exposarà, en un escrit dirigit a l'Administració, el motiu que
impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això es originaria en els terminis
acordats, raonant degudament la pròrroga que per l' esmentada causa sol·licita.
2.3.8. Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l’obra.
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a
causa la carència de plànols o ordres de la Direcció facultativa, a excepció del cas en què havent sol
licitat per escrit no se li hagués proporcionat.
2.3.9. Condicions generals d’execució dels treballs.
Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament
hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció facultativa i
per escrit, es lliuri al Contractista, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò
especificat en el present Plec.
En l'execució dels treballs que incloguin una tramitació administrativa (legalitzacions, projectes, aprovació
de projectes, col·legis visats professionals, etc...) correran a càrrec del contractista aquestes actuacions
com el cost que es derivi de les mateixes.
En els preus de tot tipus de paviment i bases es considerarà inclosos els ajustaments, unions i juntes que
es puguin realitzar durant la seva execució sense necessitat de costos, excepte en aquells casos que per
la seva complicació la Direcció Facultativa cregui oportú la seva valoració. Així mateix, tots els preus de
partides de reparació, reposició, renovació o execució de nous paviments, inclouran l'adequació o col
locació de tapes i marcs de serveis ja siguin privats o municipals.
En els preus d'excavació de terres o treballs en el subsòl (xarxa de clavegueram, instal·lació de serveis,
etc.), es considerarà inclosa la possible dificultat i el cost que aquesta pugui generar dels treballs
d'excavació, refinament, farcit o compactat per la presència de serveis, instal·lació de serveis, treballs de
clavegueram, etc ..., tot això sense detriment de les mesures de seguretat que s'hagin observat en
aquest tipus de treballs. Es podran excloure d'aquesta clàusula aquests treballs, que prèvia petició de
l'adjudicatari, determini la Direcció Facultativa.
2.3.10. Obres ocultes.
De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la finalització de l'obra, el Contractista
aixecarà els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits. Aquests documents s'estendran
per duplicat, lliurant: un, a la Direcció facultativa i l'altre al Contractista. Aquests documents aniran

signats per ambdues parts. Els plànols, que hauran d'anar adequadament acotats, es consideraran
documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments.
2.3.11. Treballs defectuosos.
El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les Condicions
Tècniques del Plec i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també
en l'esmentat document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció de l'obra, és responsable de l'execució dels treballs que ha
contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en els esmentats treballs per una mala execució o
per la deficient qualitat dels materials empleats o aparells col·locats, sense que li exoneri de
responsabilitat el control que és competència de la Direcció facultativa, ni tampoc el fet que aquests
treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i
abonades a bona compte.
Com a conseqüència de l'esmentat anteriorment, quan la Direcció facultativa detecti vicis o defectes en
els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions
prescrites, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o una vegada finalitzats, i abans de verificar la
recepció de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord
amb allò que s'hagués contractat, i tot això a càrrec de la Contracta.
Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions,
la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu
que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar
aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal
executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui
motiu de pròrroga en cas d’execució.

2.3.12. Vicis ocults.
Si la Direcció facultativa tingués suficients raons per sospitar de l'existència de vicis ocults de construcció
en les obres executades, donarà les ordres per realitzar en qualsevol moment, i abans de la recepció, els
assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són
defectuosos.
Les despeses que ocasionin seran per compte del Contractista, sempre i quan els vicis existeixin
realment, en cas contrari seran a càrrec de l'Administració.
Si l'obra s'arruïna amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció,
degut a incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis que
es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar des la recepció.
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment
extingida la responsabilitat del contractista.

2.3.13. Dels materials i dels aparells. La seva procedència.
El Contractista té la llibertat de proveir dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell
cregui convenient, excepte en els casos en què en els documents del projecte es preceptua una
procedència determinada.
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents Contractuals, el Contractista
haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del
Director de l'obra.
Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a
utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials
que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari.
El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més,
al seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin.
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Contractista haurà de presentar a la
Direcció facultativa una llista completa dels materials i aparells que vagi a emprar, en la qual
s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun.
El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials
que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la
quantitat com a la qualitat.
En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat
aprovada pel Director.

2.3.14. Materials no utilitzables.

El Contractista, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant ordenadament i en el lloc adequat, els
materials procedents de les excavacions, demolicions, desmuntatges, etc., que no siguin utilitzables en
l'obra.
Aquests materials es traslladaran al Dipòsit Municipal o a l'abocador, segons determini la Direcció
facultativa.
2.3.15. Materials i aparells defectuosos.
Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o
no tinguessin la preparació exigida o, en fi, en cas de manca de prescripcions formals del Plec, es
reconegués o demostrés que no eren adequats per al seu objecte, la Direcció facultativa, donarà ordre al
Contractista de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es
destinen.
Si el Contractista en el termini de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin
en condicions, no ho ha fet, podrà fer-ho l'Administració carregant les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de la
Direcció facultativa, es rebran, però amb la rebaixa de preu que determini, a no ser que el Contractista
prefereixi substituir-los per altres que si compleixin les condicions exigides.
2.3.16. Despeses ocasionades per proves i assajos.
Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en
l'execució de les obres, seran a càrrec del Contractista fins un import de l'1,5% del Pressupost de l'obra.
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà fer-se de nou a
càrrec de la Contracta.
2.3.17. Abocadors.
Llevat de manifestació expressa contrària al capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així
com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista.
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que
s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de transport als
abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de
preus o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a
l'abocador, sempre que en els documents Contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport.
Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de
l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar se per terraplè, replens, etc., i la Direcció
d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de
transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la
corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de
material procedent de préstecs.
En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions
vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions. permisos necessaris i
canons.
El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició
que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada
extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar se incloses en els
preus unitaris. La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció
tècnica de l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició
del material extret.

2.3.18. Servituds i serveis afectats.
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. Malgrat
tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en
tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient per a la millora
del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb
càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels
preus del Quadre de Preus nº. 1. En el seu defecte es regirà pel que s'estableix en la clàusula 74 del
"Plec de Clàusules Administratives Generals".
Abans de començar les obres, el contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o
propietaris de serveis plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, comunicarà a cada
companyia de servei la data inici d’obra amb el temps d’antelació que exigeixi cada companyia i, una
vegada obtingudes les actes de control de l’obra de les companyies de serveis pertinents, localitzarà i
descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser
objecte de reclamació.

2.3.19. Desviaments de serveis.

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi,
o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà
d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera
d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal
modificar.

2.3.20. Conservació de les obres.

Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells treballs que
siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada
conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte.
El present Article serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la recepció definitiva.
Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista.
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte
de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions
econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que
siguin convenients a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients.

2.3.21. Neteja de les obres.
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials
sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les
mesures i executar tots els treballs que facin falta per que l'obra ofereixi bon aspecte.
2.3.22. Obres sense prescripcions.
En l'execució de treballs que formen part de la construcció de les obres i per als quals no existeixen
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el
Contractista s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció facultativa de les obres i, en
segon lloc, a les regles pràctiques de la bona construcció.

2.4 DE LES RECEPCIONS DE LES OBRES.
2.4.1 DE LES RECEPCIONS D’OBRA.


Neteja final de les obres

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la
neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants, runes, obres auxiliars, instal·lacions, etc i, en
general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat.


Recepció de les obres

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres
practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat
de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser
rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els
desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los.
Durant l’execució de l’obra, el contractista recopilarà i presentarà a la Direcció d’Obra, un cop acabada
la unitat d’obra corresponent, les dades necessàries per a l’elaboració de la documentació de l’obra
executada, entre les quals s’inclourà l’aixecament topogràfic dels serveis soterrats, per tal d’identificar
cada servei en planta i fondària, detallant especialment els punts de creuament de serveis i, si fos el cas,
les proteccions especials aplicades.
Previ a la convocatòria de la recepció de l’obra, el Contractista facilitarà a la Direcció Facultativa, per a la
seva aprovació, la documentació següent:


Les legalitzacions de l’enllumenat públic i de totes les instal·lacions elèctriques realitzades.
Haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, butlletins, actes d’inspecció i
control, certificat d’instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents

impresos), d’acord amb la normativa vigent. Relació d’empreses subministradores de materials i
instal·lacions.


Dossier de documentació referida al control de qualitat i resultats dels assaigs corresponents al
Pla de Control de Qualitat.



Dossier de documentació referida a la gestió realitzada dels residus produïts per l’obra.

El Contractista disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la Direcció
d’obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs
aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra.

.Termini de garantia
El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció,
llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament
aquest termini.
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal,
balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions,
obres auxiliars, etc.). En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de
la construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys
i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció, tal i com disposa l’article 244 de la
LCSP

2.4.2 AMIDAMENT DEFINITIU DELS TREBALLS I CERTIFICACIÓ FINAL D’OBRA.
Rebudes les obres, es procedirà a efectuar contradictòriament entre la Direcció facultativa i el
Contractista la seva medició definitiva, redactant la certificació final per al seu abonament per
l'Administració.
S’ estendrà l’oportuna certificació per triplicat que, aprovada per la Direcció facultativa, servirà per
l’abonament per part de l’Administració del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de
fiança.
2.4.3 CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES.
Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre la recepció i la finalització del
període de garantia, seran a càrrec del Contractista.
Si l'obra fos utilitzada abans de la fi del període de garantia, la vigilància, neteja i reparacions produïdes
per l'ús seran a càrrec municipal i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions
seran a càrrec de la contracta.
2.4.4 DE LA FINALITZACIÓ DEL PERÍODE DE GARANTIA I LIQUIDACIÓ DE L’OBRA.

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de
l'obra, d'ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos
favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, llevat de responsabilitat per vicis ocults,
i es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al
pagament de les obligacions pendents que haurà d'efectuar, en el termini de seixanta dies.
2.4.5 PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA.
En el cas que l'informe al compliment del termini de garantia no fos favorable i els defectes observats es
deguessin a deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús d'allò construït, durant el termini de garantia, el
director facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació
d'allò construït, concedint un termini per a això durant el qual continuarà encarregat de la conservació de
les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia.
2.4.6 DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA.
En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el
Plec de Condicions Particulars la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represa per una altra
empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran en les condicions establertes en l'apartat 2.3.18
d'aquest Plec. Transcorregut el termini de garantia es procedirà a realitzar l'informe per a la devolució de
les garanties segons el que disposa el present Plec.
Per les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de la Direcció facultativa, s'efectuarà la
mateixa recepció.

3. DISPOSICIONS ECONÒMIQUES.
3.1. DELS AMIDAMENTS, ABONAMENTS I PREUS.

3.1.1 AMIDAMENTS DE LES UNITATS D’OBRA.
L’amidament del conjunt d’unitats d’obra es verificarà aplicant a cadascuna d’elles la unitat de mesura
que sigui l’apropiada i amb mesura a les mateixes unitats adoptades al pressupost, unitat complerta,
metres lineals, quadrats, o cúbics, tones, partida alçada, etc...
Tant els amidaments parcials com els totals executats al final de l’obra es realitzaran conjuntament amb
el constructor, aixecant-se les corresponents actes que es signaran per ambdós parts.
Tots els amidaments que s’efectuïn abastiran les unitats d’obra realment executades, sense dret de
reclamació per part del constructor a cap tipus de reclamació per les diferències que es produeixin entre
els amidaments que s’executin i els que figurin al projecte, excepte quan es tractin de modificacions de

projecte aprovades per la Direcció Facultativa i amb la conformitat del promotor que vinguin exigides per
la marxa de les obres, així com pels errors de classificació de les diferents unitats d’obra que figurin als
estats de valoració.
3.1.2 VALORACIÓ DE LES UNITATS D’OBRA.
La valoració de les unitats d’obra no especificades al present plec de condicions es verificarà aplicant a
cadascuna d’elles la mesura que li sigui més apropiada i en la forma i condicions que consideri justes la
Direcció Facultativa, multiplicant el resultat final pel preu corresponent.
El constructor no tindrà dret a que les mesures a les que es refereix el present article s’executin a la
forma que ell indiqui, si no que serà segons el que determini la Direcció Facultativa.
Es suposa que el constructor ha d’estudiar detingudament els documents que conformen el projecte i,
per tant, de no haver fet cap observació sobre els errors possibles o equivocacions del mateix, no tindrà
lloc a cap reclamació en quant a amidaments i preus, de tal forma que si l’obra executada conté major
número d’unitats previstes, no tindrà dret a cap reclamació.
Les valoracions de les unitats d’obra que figuren al present projecte s’efectuaran multiplicant el número
d’aquestes pel preu unitari assignat a les mateixes en el contracte entre el promotor i constructor o,en
defecte d’aquest, a les del pressupost del projecte.
3.1.3 PREUS UNITARIS.
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus nº. 1, serà el que s'aplicarà als mesuraments
per a obtenir l' import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 90 del "Plec de Clàusules Administratives
Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus nº. 1 inclouen sempre, llevat de
prescripció expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposició de
preus, els següents conceptes: Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.),
transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent
unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.;
les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per tal d'acabar la unitat
corresponent i els costos indirectes.
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nº. 2 és d'aplicació exclusiva a
les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del
Quadre nº. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que
figura en el Quadre de Preus nº. 2.
Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memòria,
s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària,
quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència o distàncies de
transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat
de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats costos
no podran argumentar-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els caps

s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continuats en un document
fonamentalment informatiu.
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en els
corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió
dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però
necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent.

3.1.4 PARTIDES ALÇADES.
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, als
Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un
cop realitzats els treballs als quals corresponen.
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 96 del "Plec de
Clàusules Administratives Generals',; es justificaran a partir del Quadre de Preus nº. 1 i, en llur defecte, a
partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus.
En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta
econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, la que s'abonarà únicament
l'import de les factures.

3.1.5 ABONAMENTS D’UNITATS D’OBRA.
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de
Preus nº. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la
proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte
acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en relació
a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte
de sobrepreu.

3.1.6 RECLAMACIONS D’AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES.
Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no
podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del
pressupost que serveixi de base per a l’execució de les obres (amb referència a Facultatives).
3.1.7 IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D’ACABAMENT DE LES OBRES.
La indemnització per retard en l’acabament s’establirà en un tant per mil (0/000) de l’import total dels
treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d’acabament fixat en el
calendari d’obra. Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.

4. CONDICIONS PARTICULARS.
4.1 SEGURETAT I SENYALITZACIÓ.
S'hauran de disposar les suficients mesures de seguretat, en cada moment, per evitar accidents a
treballadors de l'obra i a persones i vehicles aliens a ella.
Les mesures de seguretat i senyalització, de les obres dels desviaments de trànsit, necessàries vindran
definides per la Direcció facultativa o pels Serveis Tècnics de l'Àrea de Circulació i Via Pública.
Es col·locaran cartells indicadors de les obres, segons model Ajuntament que seran a càrrec del
contractista adjudicatari.

4.2 MESURES DE SEGURETAT
4.2.1 OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA.
Si es duen a terme operacions ocasionals de càrrega, descàrrega o treballs amb maquinària mòbil que
afecten zones fora del perímetre tancat de l'obra, s'han d'observar les mesures de seguretat adequades i
en particular:
a) Desviar als ciutadans de fora de l'àmbit d'actuació, habilitant, si és necessari, un pas tancat per la
zona d'aparcament o per la calçada, amb la senyalització pertinent.
b) Desviar el trànsit de cotxes.
c) Ampliar el perímetre tancat a tot l'àmbit d'actuació, mentre es realitza aquesta operació.
4.2.2 TANQUES.
L'obra ha d'estar tancada en tot el seu perímetre i les tanques han d'estar alineades i unides entre elles.
Tots els accessoris, els acopis, les casetes, la maquinària i les rases han de trobar dins d'un perímetre
tancat, amb tanques normalitzades. No es considerarà com tanca la cinta plàstica, excepte si és
utilitzada per unir dues tanques consecutives separades entre elles menys de 0,50 m. També es
considerarà tanca contínua si la separació lliure entre dues tanques consecutives és inferior a 0,20 m.
Quan, per qüestions de seguretat dels ciutadans, sigui necessària la seva disposició, s'habilitarà un pas
de vianants, protegit amb tanques, en cas d'afectar la calçada, tant de l'obra com dels cotxes. Aquest pas
ha de tenir sempre una amplada superior a 1 m.
4.2.3 SENYALITZACIÓ LLUMINOSA.
En obres en calçada o en els carrers sense suficient enllumenat públic, serà necessària l'existència de
llums en tot el perímetre tancat.
Es considera necessari un punt de llum cada 5 metres. Aquestes llums hauran d'estar operatives.
L'horari de funcionament és el fixat pel codi de circulació per les llums de posició dels vehicles.

4.2.4 PASSOS PER DAMUNT DE LAS RASES.
Quan no sigui possible que els ciutadans transitin per la vorera (pas lliure inferior a 1 m) s'haurà
d'habilitar una passarel·la davant de cada portal, botiga o gual que estigui en funcionament. L'amplada
mínima ha de ser de 2,5 m fora de l'horari de treball de l'obra. Durant la jornada laboral s'admetran
passos provisionals amb planxes.
Les passarel·les han de mantenir l'amplada mínima indicada, han d'estar protegides lateralment per
tanques i han de tenir la resistència suficient per a la funció designada.
Les planxes sobre les rases en calçades no han de fer soroll quan els vehicles passin per sobre, i estar
subjectes al sòl de manera adequada.
Si l'obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte, aquestes han d'estar envoltades per
tanques i senyalitzades d'una manera adequada.

4.2.5 SENYALITZACIÓ.
Si l'obra afecta la calçada, excepte indicació expressa en l'assenyalament o per part de la Guàrdia
Urbana, s'han de col·locar, com a mínim, els senyals següents:
a) A l'inici de l'obra, a una distància de 25 m en vies secundàries, i a 50 m en artèries primàries:
1. un senyal d'obres.
2. un senyal d'estrenyiment de la calçada.
3. un cartell direccional.
4. un senyal de velocitat limitada a 20 km / h.
b) Al final de l'obra:
1. un senyal de fi de prohibicions.
Si s'activa específicament un pas de vianants, s'haurà d'indicar.
Els costos derivats de les mesures de seguretat a adoptar i de la senyalització necessària aniran amb
càrrec al Contractista.
A cada obra haurà de nomenar, per part del contractista, un responsable de la seguretat en l'obra.
4.3 ACCESSOS I CIRCULACIÓ DE VEÏNS
Es garantirà en cada moment l'accés de vehicles a aparcaments i es facilitaran les maniobres de càrrega
i descàrrega. Les obres es coordinaran amb el Servei de Mobilitat i Via Pública pel que fa a talls de
trànsit i cartells indicatius.
També es col·locaran els mitjans necessaris per mantenir operatives les entrades de vehicles als
aparcaments i dels veïns als portals.
Aquestes mesures no representaran retard en les obres ni sobre costos en el pressupost.
4.4 COORDINACIÓ COMPANYIES DE SERVEIS
La Direcció facultativa decidirà la possible entrada de companyies de servei per, aprofitant les
demolicions incloses en projecte, millorar les instal·lacions del subsòl de la via pública.

Aquests treballs de companyia es definiran en el moment de la signatura de l'Acta de Replanteig i no
implicaran retard en la data de finalització de les obres.
Prèviament a l' inici dels treballs s'executaran totes les cales de localització de serveis i es realitzaran els
desviaments necessaris per a la execució del projecte. En particular, abans de l' inici de les obres, el
Contractista haurà de demanar de nou tots els serveis afectats a cada companyia de serveis i comunicar
l’inici de les obres a cada companyia amb el temps d’antelació que exigeixi cada companyia
corresponent i obtenir de les companyies distribuïdores de serveis l'acta de control de l'obra segons el
model oficial annex a l'Ordre TIC/341/2003.

4.5 COMPROVACIÓ COTES PROJECTE
Prèviament a l' inici dels treballs es realitzaran totes les comprovacions de cotes de projecte amb
especial atenció a les cotes d'accés a les finques.
En cas de trobar diferències respecte al projecte original, la Direcció facultativa decidirà la solució a
executar.
Les modificacions d'obra motivades per la no comprovació de cotes no significarà un sobrecost al
pressupost de l'obra.

4.6 EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES.
El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si
s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu
d’increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista
prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin.
En tot moment es seguiran les instruccions del Servei de Mobilitat i Via Pública municipal i de la Policia
Local.
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats,
es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En
cas que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes
seran definides per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus
unitaris, com en l’apartat anterior.
4.7.DESVIAMENTS PROVISIONALS.
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos
dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció o
del Servei de Mobilitat i Via Pública municipal i Policia Local. Els materials i les unitats d'obra que
comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec com si
fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb
càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin,
valorats als preus del Contracte.
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici
de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar l'execució de les
obres, no seran d'abonament.
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc.,
necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i
circulació del Personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els
esmentats camins.
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista.
Per tot el que no estigui contemplat en els presents plecs serà d'aplicació el que disposi el PG-3 del
Ministeri de Foment i el Plec de Condicions Tècniques de l'ITEC.

ANNEX IV: Plànols i fotografies de les ubicacions previstes
Plànol General

Ubicació proposada del mòduls d’aparcament.

1 HOSPITAL
Croquis

Foto situació

2 CLUB NATACIÓ
Croquis

Foto situació

3 RECINTE ROCA UMBERT

Foto situació prevista

4 CAN BASSA
Croquis

Foto situació proposta

5 LLEDONER (CENTRE CÍVIC NORD)
Croquis

Foto situació proposta

6 PAVELLÓ MUNICIPAL DEL CONGOST
Croquis

Foto situació proposta

7 PLAÇA CAN TRULLÀS
Croquis

Foto situació proposta

8 ÀMBIT DE LA MÚTUA/PAU CASALS
Croquis

Foto situació proposta

9 BARRI PRIMER DE MAIG (C.ROGER DE FLOR ENTRE NAVARRA I C. ISABEL DE
VILLENA)
Croquis

Foto situació proposta

ANNEX V: Pressupost
Pressupost mòduls d’aparcaments de bicicletes
UNITAT

DESCRIPCIÓ

DETALL

AMIDAMENT

UT.

mòdul tancat d'aparcament, amb accés col·lectiu o independent, tindrà unes
dimensions mínimes de 2,275 m de llarg i 2,4 m d'ample, i alçada de 1,3m
amb capacitat mínima per a 5 bicicletes amb ancoratges independents,
incloent una guia o similar per a cada bicicleta, per posicionar la bicicleta en
el seu espai corresponent i poder lligar les rodes i el quadre. Inclòs els Conjunt del mòdul d’aparcament
tancat per a bicicletes
elements elèctrics i electrònics per la connectivitat al sistema.
manteniment software pel conjunt d’aparcaments tancats de bicicleta. 9
mòduls + aparcament existent de l’estació
software
Obra civil rases: Excavació i reomplert de rasa en vorera o calçada. Inclou
la demolició amb mitjans manuals del paviment existent, els talls amb disc,
l'obertura de rasa de 0,3 x 0.6m, en qualsevol tipus de terreny, formigonat
amb secció de formigó en massa HM-150, amb subministrament i col·locació
de dos tubs de polietilè de 90mm de diàmetre i cinta de senyalització.
Reposició de paviment de formigó i paviment de panot, o paviment asfàltic,
de les mateixes característiques i gruixos a l'existent. Càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants i cànon d'abocador. Neteja del carrer,
vallat i senyalització. S'inclou també el cablejat elèctric i connexió des del
Mòdul i fins al punt de llum específic per a la seva connexió, per deixar-ho en
correcte funcionament. La connexió amb el punt de llum haurà de estar
Conjunt de l’obra civil
autoritzada per l'empresa mantenidora de l'enllumenat.
Paviment de formigó de 15cm de gruix. Paviment de formigó amb fibres
HAF-30, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres
d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2
de pols de quars gris. Inclòs el encofrat corresponent. Preu: 24€/m2
Conjunt del formigonat
LÍNIA 10 CM. LINIA CONTÍNUA
Acrílica blanca
Graella prohibit parar i estacionar
Dos components color groc
fresar
fresadora
pilones flexibles per protegir aparcaments en calçada
Tipus X-Last
Suport d'alumini estriat de Ø 76 mm.de 3,5 M. Inclòs ancoratge abraçadores
alumini per placa 500x400.
alumini

UT.

Senyal P bicicletes: Placa 500x400 alumini RA-1. Impressió color 2 cares RFT. Dors
natural.
alumini

UT.
UT.

ML

M2
ML
M2
ML
UT.

PRESSUPOST TOTAL D’EXECUCIÓ – PEM (VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE)

PREU UNITARI

IMPORT

9,00

7.318,88 €

65.869,92 €

1,00

10.084,00 €

10.084,00 €

27,00

165,00 €

4.455,00 €

14,00
50,00
25,00
2,00
2,00

24,00 €
0,30 €
10,00 €
9,00 €
80,00 €

336,00 €
15,00 €
250,00 €
18,00 €
160,00 €

9,00

93,00 €

837,00 €

9,00

90,00 €

810,00 €

82.834,92 €

DESPESES GENERALS
BENEFICI INDUSTRIAL
SEGURETAT I SALUT

13,00 %
6,00 %

IVA

21,00 %

PRESSUPOST TOTAL (VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE)

10.768,54 €
4.970,10 €
600,00 €
99.173,55 €

TOTAL PRESSUPOST (IVA inclòs)

Els preus inclouen

Instal·lació i posada en marxa del mòduls
a) Fabricació i disseny
b) Transport
c) Fixat, muntatge, i posada en marxa de cada un dels elements, adaptantse a les preexistències i a les cotes i rasants òptimes per poder adaptar-ho
al seu entorn. Es demana que la proposta s'integri al màxim a l'entorn
paisatgístic que el rodeja.
d) Per la instal·lació, s’incorporarà la incorporació de pilones de protecció i
fresat de marques vials si n’hi haguessin, quan la instal·lació és a la calçada,
desplaçament de mobiliari urbà de l’àmbit (extracció i instal·lació, descrit als
croquis) graella de pintura groga).
Instal·lació de cablejat estructurat
a) Tasques de rasa, cablejat i reposició del paviment, per la connexió
elèctrica.
b) Al respecte s'haurà d'executar la instal·lació de cablejat estructurat
requerit amb els elements elèctrics necessaris, amb l'objectiu de poder dotar
d’alimentació elèctrica i de carregar les bateries (necessàries per quan no hi
hagi alimentació elèctrica activa), cada un dels equips que componen la
instal·lació objecte d'aquest contracte. L’ajuntament posarà a disposició
l’enllumenat públic pel subministre d’electricitat de la connexió.
Manteniment software gestió durant un any des de la posada en servei

La cap del Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Granollers

20.826,45 €

120.000,00 €

