PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES DE LES BASES QUE HA DE REGIR EL CONCURS
PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU
PER LA CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ DE DIFERENTS IMMOBLES PER
HABITATGE ACCESSIBLE PER A GENT GRAN A LA TERRA ALTA
INTRODUCCIÓ
GENERALITATS
El present plec de prescripcions tècniques té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i
d’enumerar les matèries que han de ser objecte del projecte "construcció i rehabilitació de diferents
immobles per habitatge accessible per a gent gran a la Terra Alta", a executar en diferents municipis
de la Terra Alta.
Defineix les condicions, directrius i criteris tècnics que han de servir de base per a la realització dels
treballs i concretar la redacció i presentació dels diferents documents que ja de realitzar l’estudi
d’arquitectura que redacte el treball, perquè pugui ser acceptat pel Consell Comarcal de la Terra
Alta, i en el seu cas tramitada l’aprovació corresponent.
CRITERIS A SEGUIR EN EL DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS
BASES PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE
L’encàrrec comprèn tots els treballs previs i l’elaboració de tota la documentació necessària que
possibiliti la total execució de les obres a projectar, i en qualsevol cas, s’haurà d’ajustar al que
estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, el Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques en tot allò que no s’oposi a la nova llei, els planejaments urbanístics i
diferents ordenances municipals i la resta de normativa aplicable.
Els diferents documents que en conjunt constitueixen el projecte s’han de definir de manera que un
facultatiu o facultativa competent diferent de l’autor o autora pugui dirigir, d’acord amb el projecte,
els treballs d’execució de les obres.
PARÀMETRES DE DEFINICIÓ DEL PROJECTE
El projecte englobarà cinc actuacions, a cinc municipis diferents (Batea, Caseres, la Fatarella, Horta
de Sant Joan i el Pinell de Brai), amb casuístiques diferents a cadascun dels municipis.
Al municipi de Batea es pretén la construcció d’un edifici de nova planta entre mitgeres amb
capacitat per quatre habitatges per a gent gran, amb un espai per a la futura construcció de dos
habitatges més i altres espais comuns que complementin el conjunt.

Al municipi de Caseres es pretén la construcció d’un edifici de nova planta en xanflà amb capacitat
per tres habitatges per a gent gran, amb un espai per a la futura construcció de tres habitatges més i
altres espais comuns que complementin el conjunt.
Al municipi de la Fatarella es pretén la rehabilitació d’un immoble d’habitatges existent per
destinar-lo a habitatges per a gent gran.
Al municipi d’Horta de Sant Joan es pretén la rehabilitació d’un habitatge existent i convertir-lo en
dos habitatges per a gent gran.
Al municipi del Pinell de Brai es pretén la rehabilitació d’un edifici existent per encabir tres pisos
per a gent gran.
El pressupost de cadascuna de les actuacions es reflecteix en la següent graella:

Municipi

PEM

PEC

IVA

PEC amb IVA

Batea

272.081,08 €

330.578,52 €

69.421,49 €

400.000,00 €

Caseres

312.344,17 €

371.689,65 €

78.054,81 €

449.744,37 €

La Fatarella

210.000,00 €

249.900,00 €

52.479,00 €

302.379,00 €

Horta de Sant Joan

77885,98 €

92.684,32 €

19.463,71 €

112.148,03 €

El Pinell de Brai

87.985,28 €

104.702,48 €

21.690,00 €

126.690,00 €

Totals

960.296,51 € 1.149.554,97 € 241.109,01 € 1.390.961,40 €

El projecte s’ha de redactar de forma que es pugui licitar per fases, fent coincidir cadascuna de les
fases amb les actuacions de cadascun dels municipis, Batea, Caseres, la Fatarella, Horta de Sant
Joan i el Pinell de Brai.
Cadascuna de les fases haurà de portar un plec de clàusules tècniques preparat per poder procedir a
la licitació de la fase corresponent, deixant-lo obert per si es volen incorporar millores d’obra sense
cap cos per l’administració.
El projecte ha d’aportar una solució que s’ajusti als paràmetres següents:
•
•

Adequar-se a les normatives i ordenances municipals vigents.
Adequar-se a la realitat i voluntat del promotor o promotora de cada municipi integrant en
l’actuació programada. Adaptar-se al programa d’actuacions definit al plec de prescripcions
administratives.

•
•
•
•
•
•

Adequar-se al Codi Tècnic de l’Edificació, Decret 314/2006 de 17 de març, i al Decret
21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència
en els edificis.
Elaborar la qualificació energètica dels diferents edificis i presentar les certificacions
energètiques del projecte, tal com preveu el Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, de
certificació d’eficiència energètica dels edificis.
Potenciar el criteri d’accessibilitat mitjançant l’aplicació del disseny per a tothom per tal de
facilitar l’ús de l’edifici a qualsevol col·lectiu: infants, gent gran, persones amb
minusvalidesa física o sensorial, etc.
Incorporar criteris d’integració del manteniment de l’obra a projectar.
Ajustar-se als pressupostos d’execució per contracte de referència.
Incloure altres criteris de l’estudi de programació, si s’escau.

AUTORIA DELS TREBALLS
El projecte objecte del present encàrrec, ha de ser signat pel tècnic o tècnica redactor, en la seva
qualitat d’autor o autora. En qualsevol cas ha de signar: la memòria, el pressupost, els quadres de
preus núm. 1 i núm. 2, els quadres de descompossats, el plecs de prescripcions tècniques, els
plànols i estudi de seguretat i salut i la certificació energètica. En cas que alguna part del treball
requereixi un altre tècnic o tècnica especialitat, ha d’anar signada per tots dos.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
La no-inclusió de qualsevol part de la documentació s’ha d’acordar amb l’òrgan promotor, el qual
també ha de decidir els lliuraments parcials a realitzar, si s’escau.
CONTINGUT DEL PROJECTE BÀSIC
MEMÒRIA
IN. Índex de la memòria
MG. Dades generals
MG1 Identificació i objecte del projecte
MG2 Ágents del projecte
MG3 Relació de documents complementaris i projectes parcials
MD. Memòria descriptiva
MD1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
MD2 Descripció del projectes
MD2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits

MD2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances
municipals i d’altres normes
MD2.3 Descripció dels edificis. Programa funcional
MD2.4 Relació de superfícies útils i construïdes
MD3 Prestacions dels edificis: exigències a garantir en funció de les característiques de
cadascun dels edificis
MD3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici
MD3.2 Seguretat estructural
MD3.3 Seguretat en cas d’incendi
MD3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat
MD3.5 Habitabilitat
MD3.6 Salubritat
MD3.7 Protecció davant del soroll
MD3.8 Estalvi d’energia
MD3.9 Altres requisits de l’edifici
MD4 Descripció general dels sistemes
MN. Normativa aplicable
MN1 Edificació
MN2 Urbanització
MN3 Altres
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
DG In. Índex de la documentació gràfica
DG U.
Definició urbanística i d’implantació
Situació
Emplaçament
Condicions urbanístiques
Alineacions i rasants
Urbanització
DG A.
Definició arquitectònica de l’edifici
Plantes generals: distribucions, ús, programa funcional i cotes
Alçats i seccions generals
DG SI.
Seguretat en cas d’incendi
Intervenció de bombers i evacuació exterior de l’edifici
Hidrants d’incendi en la via pública
Compartimentació de l’edifici i resistència al foc de l’estructura
Evacuació
Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis

PRESSUPOST
DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS
TERMINIS I FASES DE PRESENTACIÓ
La durada de l'execució dels treballs de redacció del projecte prevista és d’un (1) MES,
començant a comptar des de la data de la signatura del contracte i fins a la presentació del
corresponent projecte constructiu en els termes establerts en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
No hi haurà cap fase de presentació que sigui diferent de la presentació de la totalitat de la
documentació a presentar.
FORMA DE PRESENTACIÓ I NOMBRE D’EXEMPLARS
El projecte es presentarà i en suport informàtic en format PDF i editable (BC3, CAD, ...)
Els plecs de clàusules tècnics haurà de presentar-se en format editable per poder incorporar
la puntuació més adequada a la fase corresponent, així com incorporació de les millores
d’obra adients.
PRESSUPOST
Es desglossa a continuació el pressupost per a l’execució dels treballs anteriorment citats
amb l’equip humà requerit:
Descripció

Import

Projecte constructiu editat i visat (inclou els treballs previs)

90.000,00 €

Pressupost d’execució per contracta (PEC) sense IVA

90.000,00 €

21 % Impost sobre el valor afegit (IVA)

18.900,00 €

Pressupost d’execució per contracta (PEC) amb IVA

98.900,00 €

Puja el present Pressupost d’Execució per Contracta, sense IVA, a la citada quantitat de
CINQUANTA MIL EUROS (90.000,00 €).
El pressupost inclou totes les quantitats necessàries per a la realització dels treballs
corresponents, incloent, sense que la relació que segueix sigui limitadora sinó merament
enunciativa, els següents:
•

Els sous, plus i dietes de l’autor del projecte i de tot el personal col·laborador, ja
sigui propi o extern.

•
•
•
•
•

Els impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues.
Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.
Les despeses, el visat i tots impostos amb motiu del contracte, llevat de l’IVA.
L’increment de despeses que puguin derivar-se de la realització dels treballs
nocturns, tant en hores extraordinàries com en dies festius.
Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport,
material d’oficines, maquinari i programari necessaris.

Gandesa, 7 d’octubre de 2021

José Ramón Llorens Fajardo
Arquitecte tècnic

