INFORME CONTRACTACIÓ
1. OBJECTE DEL CONTRACTE (art. 116 LCSP)
Justificació de la necessitat:
El Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central va esdevenir Geoparc de les Xarxes
Europea i Mundial el setembre del 2012, és també el primer de Catalunya reconegut com a
Geoparc Mundial de la UNESCO.
És tracta d’un projecte vertebrador que posa en valor atractius geològics i miners del territori
així com també els atractius turístics sota un denominador comú, el geoturisme, amb una
oferta turística interessant i de qualitat, que integra cultura, natura, geologia, mineria i
gastronomia.
Amb l’afany de millorar l’oferta turística de comarca, el Consell Comarcal fa que l’operació
principal del PO FEDER 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, consisteixi en la dinamització del
Geoparc com a eix vertebrador per la diversificació de l’economia de la comarca mitjançant
el geoturisme, potenciant el sector terciari, generant ocupació, posicionant el Geoparc i
preservant de manera sostenible el patrimoni local.
Les estratègies d’aquest projecte d’impuls del geoturisme al Bages van dreçades a:



Fer del geoturisme un motor econòmic comarcal que generi ocupació.
Promoció de la comarca posant en valor les seves fortaleses i potencials.

En aquesta operació s’integra la necessitat d’executar els projectes ressaltats en color:
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Aquest doncs, requereix de l’execució de projectes d’obra i el Consell Comarcal no disposa
de l’especialitat tècnica ni del volum de personal per a la seva execució a banda, aquests
elements han de ser sotmesos a licitació en aplicació de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 març,
per a la selecció d’operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

Justificació de la idoneïtat:
Les actuacions que s’impulsen dins del marc del projecte “el Geoturisme com a eix
vertebrador per la dinamització turística i econòmica del Bages del PO FEDER 2014-2020
eix 6”, es fan amb l’objectiu de dinamitzar i diversificar l’economia de la comarca mitjançant
el geoturisme, potenciant el sector terciari, generant ocupació i preservant de manera
sostenible el patrimoni local. Tot plegat entenent que s’ha de fer del geoturisme un motor
econòmic comarcal que generi ocupació aprofitant-lo com una oportunitat per la
diversificació de l’economia del Bages i, especialment, per al seu sector turístic, gràcies a la
singularitat geològica de la comarca i a la marca Geoparc Mundial de la UNESCO.
És un projecte per l’impuls del geoturisme al Bages i un projecte de turisme sostenible
perquè s’enfoca en la promoció i en la preservació del patrimoni local, especialment el
geològic, a través de la realització d’actuacions basades en rehabilitacions del patrimoni
arquitectònic, monumental i natural com també la millora de l’accessibilitat i senyalització

dels recursos patrimonials i paisatgístics relacionats amb el llegat geològic i miner de la
comarca.
També és una aposta decidida cap al geoturisme en l’àmbit de la comarca del Bages, on 8
municipis treballaran conjuntament amb l’objectiu de posar en valor el patrimoni
arquitectònic i geològic de cada indret. Cadascun d’aquests projectes tenen una visió
supramunicipal que servirà per reforçar la marca GEOPARC, essent el paraigües sota el
qual es gestionaran i coordinaran tots els agents públics i privats a fi de millorar l’oferta
turística d’aquest i posar en valor els atractius del Bages.

Objecte del contracte:
L’objecte del present contracte és l’execució dels contractes d’obres de cinc dels projectes
que integren el PO FEDER 2014-2020 eix 6. Cadascun d’ells correspon a un dels lots que
es detallen a continuació:
LOT 1: condicionament de l’accés i promoció turística del Pont Vell
L’objectiu del projecte és la millora de la connexió viària i la senyalització entre el nucli del
municipi d’Avinyó i el Pont Vell, monument d’alt valor patrimonial que ens permet creuar la
riera de Relat i per on passa el Camí Ramader Central.
El termini d’execució previst és de 2 mesos.

LOT 2: Rehabilitació de les tines dels Manxons de Callús
L’objectiu del projecte és la rehabilitació de les 8 tines conservant-ne la forma original a
través de diferents actuacions:


Retirada dels elements interiors per la seva recuperació.



Desmuntar la coberta.



Manteniment i millora de parets de pedra.



Refer la coberta.



Refer les soleres interiors.



Portes i acabats.



Plafó indicador dels itineraris, de les tines i del Geoparc.



Recrear una tina amb els elements originals (de dalt i de baix) a nivell
escenogràfic per a la seva posterior visita.
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El termini d’execució previst és de 5 mesos.

LOT 3: Espai d’enoturisme i punt d’informació turística a l’antic escorxador municipal
de Navàs. L’Escorxador “Espai d’Experiències”
L’objectiu del projecte és reformar l’antic edifici de l’Escorxador de Navàs per transformar-lo
en un centre d’interpretació enoturístic, per a l’ús públic i per promocionar l’enoturisme i els
productes agroalimentaris propis del municipi i de l’entorn més poper, alhora que vol ser un
punt d’informació i gestió turística en un sentit més ampli.
El termini d’execució previst és de 15 mesos.

LOT 4: Reforma de la Casa Museu Torres-Amat de Sallent
L’objectiu del projecte és la reforma parcial de la Casa Torres-Amat amb l’objectiu de
rehabilitar les parts de l’edifici més malmeses i deteriorades pel pas del temps amb l’objectiu
de donar un impuls turístic a la Casa Museu, acondicionant la part del soterrani de l’edifici
com a Centre d’Interpretació de la Casa Museu Torres Amat, de la industrialització a
Catalunya i del paper del riu Llobregat en aquest, dins el marc global del Museu del
Geoparc.
El termini d’execució previst és de 21 mesos.

LOT 5: Habilitació de la Capella de “Cal Clarassó” com Oficina de Turisme de
Santpedor
L’objectiu del projecte és la recuperació de la capella de l’edifici de la fàbrica de “Cal
Clarassó” per a l’ús d’oficina de turisme. Es netejaran les façanes de fragments d’antigues
construccions que hi estaven adossades, això cim es recuperarà el doble pendent que
originàriament tenia la coberta. S’obrirà el tapiat de la porta principal i es recuperaran les
finestres de la façana oposada. Es mantindrà l’acabat de la façana principal i s’arrebossaran
les altres.
El termini d’execució previst és de 3 mesos.

Justificació en cas d’insuficiència de mitjans personals:
El Consell Comarcal no disposa de recursos materials ni humans propis per executar
directament les obres.

2. PREU (art. 102 LCSP)
A tant alçat en la seva totalitat per cada lot:
IVA

Lot

Projecte

Base

Preu licitació
21%

LOT 1

Condicionament de l’accés i
promoció turística del Pont Vell

26.933’33 €

5.655’99 €

32.589’33 €

LOT 2

Rehabilitació de les tines dels
Manxons

110.000’00 €

23.100’00 €

133.100’00 €

LOT 3

Espai d’enoturisme i punt
d’informació turística a l’antic
escorxador
municipal
de
Navàs, “Espai d’Experiències”

234.430’00 €

49.230’30 €

283.660’30 €

LOT 4

Reforma de la Casa Museu
Torres-Amat

395.268’90 €

83.006’47 €

478.275’37 €

LOT 5

Habilitació de la Capella de
“Cal Clarassó” com Oficina de
Turisme

41.597’01 €

8.735’37 €

50.332’38 €

808.229’24 €

169.728,14 €

977.957’38 €

El detall del càlcul dels preus unitaris s’estableix en el Projecte constructiu.
Aquest pressupost inclou tots els costos d’execució del contracte i anirà amb càrrec a
l’aplicació pressupostària següent:
Any

Econòmic

Programa

Pressupost
net

% IVA Import IVA

2018

622

432.2

808.229’24 €

21%

169.728,14 €

Import total

977.957’38 €

El 50% de l’objecte d’aquests contractes és cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu
FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació.
El valor estimat per cada lot és el següent:
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Lot

Projecte

VE

LOT 1

Condicionament de l’accés i promoció turística del
Pont Vell

LOT 2

Rehabilitació de les tines dels Manxons

110.000’00 €

LOT 3

Espai d’enoturisme i punt d’informació turística a
l’antic escorxador municipal de Navàs, “Espai
d’Experiències”

234.430’00 €

LOT 4

Reforma de la Casa Museu Torres-Amat

395.268’90 €

LOT 5

Habilitació de la Capella de “Cal Clarassó” com
Oficina de Turisme

26.933’33 €

41.597’01 €
808.229’24 €

VALOR ESTIMAT TOTAL

3. TIPUS DE CONTRACTE ADMINISTRATIU
Contracte d’obres (art.13 LCSP) X

CPV:
Lot

Projecte

CPV

LOT 1

Condicionament de l’accés i promoció turística del 45233160-8 Camins i altres
Pont Vell, Avinyó.
superfícies empedrades

LOT 2

Rehabilitació de les tines dels Manxons, Callús.

LOT 3

Espai d’enoturisme i punt d’informació turística a 45212312-6 Treballs de
l’antic escorxador municipal de Navàs, “Espai construcció de centres
d’Experiències”. Navàs.
d’exposicions

LOT 4

Reforma de la Casa Museu Torres-Amat, Sallent.

45212312-6 Treballs de
construcció de centres
d’exposicions

LOT 5

45200000-9 Treballs generals de
Habilitació de la Capella de “Cal Clarassó” com
construcció d’immobles i obres
Oficina de Turisme, Santpedor.
d’enginyeria civil

45454100-5 Treballs de
restauració

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Nom i cognoms: Betlem Pascual Serra
Càrrec: Tècnica responsable del PO FEDER 2014-2020 eixos prioritaris 4 i 6 Consell
Comarcal del Bages

5. CRITERI DE SOLVÈNCIA TÈCNICA I D’ADJUDICACIÓ O CONDICIONS ESPECIALS
D’EXECUCIÓ:
CRITERIS DE CAPACITACIÓ I DE SOLVÈNCIA TÈCNICA:
El licitador de de disposar de la solvència següent:

a) Solvència econòmica i financera:
Volum anual de negocis, en els últims tres (3) anys finalitzats.
Mínim: Per un import mínim de igual al valor estimat de cada lot al que es presenti en algun
dels tres (3) exercicis esmentats.
Mitjà d’acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si
l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què
hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran
el volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil. També es pot acreditar mitjançant certificació bancària i declaració del
empresari en què indiqui el volum de negocis global de l’empresa.
En el cas que es presenti a més d’un lot, l’import de la solvència econòmica i
financera serà equivalent a la suma de l’import de l’assegurança de cada lot a que es
presenti.

b) Solvència professional o tècnica:
- Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte, en el curs de com a màxim, els cinc (5) últims anys, que
inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests, signada pel
representant legal de l’empresa.
Mínim: haver executat obres de característiques similars a l’objectiu del lot al qual es
presenti oferta, en el curs dels últims cinc anys, per un import igual o superior al 70% del
valor estimat del lot al que es presenti.
Documentació acreditativa dels treballs/serveis mínims:
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- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar
certificats expedits o visats per l’òrgan competent.
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un
certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs/ serveis o a falta d’aquest
certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa licitadora.
Segons l’article 77 de la LCSP, per als contractes d’obres el valor estimat de les quals sigui
inferior a 500.000 euros, la classificació de l’empresari en el grup o subgrup que en funció de
l’objecte de contracte correspongui, acreditarà la seva solvència econòmica i financera i
solvència tècnica per contractar. En aquests casos, l’empresari podrà acreditar la seva
solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista d’obres en el grup
o subgrup de la classificació corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels
requisits específics de solvència exigits. Caldrà tenir present que en el cas que es
presenti a més d’un lot i aquest superi els 500.000 euros serà obligatòria la
classificació situació que es pot donar en el cas de la classificació del Grup K o Grup
C essent el subrgrup o categoria la que correspongui als sumatoris del valor estimat
dels lots.

En relació a la classificació empresarial que els licitadors podran acreditar, i que com a
mínim en data de presentació de les propostes aquesta estigui en vigor, és la que es
desglossa i detalla a continuació:

Classificació empresarial
Lot

Projecte

Grup

Subgrup

Categoria

LOT 1

Condicionament de l’accés i
promoció turística del Pont
Vell

G

3/6

1 (A* o B*)

LOT 2

Rehabilitació de les tines
dels Manxons

K

7

C

4/8

1 (A* o B*)

K

7

2 (C*)

C

1/9

2 (C*)

K

7

3 (D*)

LOT 3

LOT 4

Espai d’enoturisme i punt
d’informació turística a l’antic
escorxador municipal de
Navàs,
“Espai
d’Experiències”

Reforma de la Casa Museu
Torres-Amat

1 (A* o B*)

Habilitació de la Capella de
“Cal Clarassó” com Oficina
de Turisme

LOT 5

C

3

K

7

C

1/9

3 (D*)
1 (A* o B*)

1 (A* o B*)

* Classificació anterior a l’entrada en vigor del RD 773/2015 (vàlid fins l’01/01/2020)

Els licitadors, a més d’acreditar la solvència requerida, s’hauran de comprometre, mitjançant
una declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte els mitjans personals, a mantenir durant l’execució de l’obra, sense cost addicional
pel Consell Comarcal. Aquest compromís s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter
d’obligació essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per
aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per part de l’adjudicatari:
Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, els mitjans que indicarà mitjançant
relació i que, en particular, haurà de ser un equip tècnic integrat per un responsable
d’obra i un cap d’obra , que compleixin amb les següents condicions:




Haver participat en l’execució d’obres de característiques similars en
els darrers cinc anys (segons relació desglossada de lots i
característiques dels projectes), avalats per certificats de bona execució,
en els quals s’indiqui l’import, dates i lloc d’execució de les obres. A
manca de certificats, els licitadors podran aportar altra documentació que
acrediti el compliment d’aquests requisits i que sigui considerada com a
suficient pel Consell Comarcal del Bages.
Designar com a cap d’obra a un tècnic amb formació específica en la
matèria a nivell de diplomatura tècnica, o qualificació assimilada en
altres estats i que sigui homologada en el nostre Estat, amb competència
suficient per a desenvolupar les tasques que li són pròpies segona el
projecte i prescripcions tècniques de la licitació.
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ:
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’atendrà a
una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat preu.
En relació a la justificació dels criteris d’adjudicació es considera que a través d’aquesta
licitació es pot incidir en polítiques socials, que afavoreixin l’estabilitat del personal de les
empreses del sector de la construcció, motiu pel qual s’introdueix com a criteri sociolaboral
l’antiguitat mitjana del personal que d’adscriurà a l’obra. Seguint amb aquesta vessant de
l’ordre social i per alguns dels lots s’introdueix la possibilitat que determinades partides del
pressupost siguin executades per Centre Especial de Treball o una Empresa d’Inserció
Sociolaboral, promovent així a través de la licitació la igualtat d'oportunitats, la integració i la
inserció laboral, sense que la seva aplicació suposi una limitació a les empreses que es
puguin presentar a la licitació però permeten la seva realització en alguns dels supòsits dels
pressupost.
En l’àmbit de les polítiques mediambientals s’ha establert per un del lots un criteri
estrictament i expressament relacionat amb el material que figura en el pressupost,
permeten al licitador que pugui ofertar en la seva proposta la utilització de determinat
material que compleixi amb etiquetes mediambientals d’una determinada categoria o
similars.
Un darrer criteri que considerem manté una relació amb la qualitat així com també la seva
incidència en l’àmbit mediambiental (per sotmetre-ho a millores d’eficiència en el seu futur
manteniment) és el d’aplicació de la metodologia BIM, que suposa l’evolució dels sistemes
de disseny tradicionals basats en el pla, ja que incorpora informació geomètrica (3D), de
temps (4D), de costos (5D), ambiental (6D) i de manteniment (7D). L’ús de BIM va més enllà
de les fases de disseny, abastant l’execució del projecte i estenent al llarg del cicle de vida
de l’edifici, permetent la gestió del mateix i reduint els costos d’operació. Els beneficis més
evidents de la seva implementació, seran la reducció de la despesa pública en les seves
operacions de construcció, un major control i coneixement de l'obra pública, i una millora de
la planificació i gestió dels equipaments i les infraestructures públiques .
Finalment en darrer terme s’ha introduït el criteri preu.
En termes de ponderació:
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Criteris lot 1: condicionament de l’accés i
promoció turística del Pont Vell, Avinyó

1.

Millora ambiental dels materials d’obra

Puntuació
màxima: 52
punts

Fins a 12
punts

Es valorarà la utilització de tot-u artificial
(partida pressupost del projecte núm. 1.7) que
compleixi els requisits de qualitat ambiental
d’una etiqueta ecològica tipus I d’acord amb la
norma ISO 14024 o tipus III d’acord amb la
nora ISO 14025 o equivalent.

2.

Criteris sociolaborals

a.

Compromís d’executar les partides d’obra
desglossades al pressupost
corresponents al Capítol I número 1.1.,
1.2. i 1.3. referents a neteja i esbrossada
del terreny i poda d’arbres a través d’un
Centre Especial de Treball o una
Empresa d’Inserció Sociolaboral

b.

Estabilitat laboral: antiguitat mitjana del
personal adscrit a l’obra.

3.

Oferta econòmica

(criteri automàtic)

Caldrà acreditar-ne el compliment
mitjançant:
6 punts

Es valorarà la utilització de formigó HA25/B7207I+E (partida de pressupost del
projecte núm. 2.1) que compleixi els requisits
de qualitat ambiental d’una etiqueta ecològica
tipus I d’acord amb la norma ISO 14024 o
tipus III d’acord amb la nora ISO 14025 o
equivalent.

Naturalesa del criteri i documentació per
a valoració i posterior verificació

- Certificat ecoetiqueta Tipus I dels
productes (vigent): Distintiu de garantia de
qualitat ambiental, Etiqueta ecològica de la
Unió Europea, Àngel Blau, Cigne Nòrdic o
equivalent.
- Declaració Ambiental de Producte o
ecoetiqueta Tipus III, per exemple
DAPcons, o equivalent.
- Declaració responsable

6 punts

20 punts

(criteri automàtic)

10 punts

Declaració responsable

1 punt per
cada any
complet, fins a
10 punts.

20 punts

Caldrà acreditar-ne el compliment
mitjançant aportació del document IDC i
declaració jurada de qui són.

(criteri automàtic)

Es valorarà entre 0 i 20 punts, que és la puntuació màxima assignada, en base a la baixa econòmica ofertada.
L’ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informàtic editable i en pdf de la següent manera:
-

Editable: arxiu corresponent al programa informàtic en que es pengi el document (Excel, Presto, TCQ
2000 ITEC, etc.) .
PDF: arxiu que inclogui la justificació dels preus unitaris, pressupost, resum del pressupost i “últim full”
on consten els imports resultants de l’oferta econòmica sense IVA i amb IVA inclòs.

Aquest pressupost ofertat ha de ser 100% comparable amb el pressupost base de licitació per garantir la seva
congruència i homogeneïtat de les ofertes a valorar. Per tant:
-

No es podran modificar els amidaments previstos al projecte.
No es podrà modificar la descripció de cap de les partides pressupostaries del projecte.
No es podrà modificar el preu de les partides alçades, ja siguin d’abonament íntegre o a justificar.

L’incompliment de qualsevol d’aquests 3 condicionants suposarà automàticament l’exclusió dels procés de
licitació en considerar-se que l’oferta no s’ajusta a l’objecte del contracte.
Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de l’oferta presentada sinó que, a
més a més, seran contractuals i serviran de base per a les certificacions d’obra i, per tant, per al
pagament d’aquesta.
El pressupost ofertat, que haurà de coincidir amb el que es mostra a “l’últim full” del pressupost detallat, servirà
per valorar l’oferta econòmica seguint els criteris que es detallen a continuació:
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta més baixa respecte el pressupost de licitació, puntuant-se la resta
d’ofertes de manera proporcional, mitjançant la següent fórmula:
Pi = 5 x ((L-Oi)/(L-Omin))
On:
Pi = Puntuació de l’oferta que s’està valorant
L = Pressupost de licitació
Oi = Preu de l’oferta econòmica que s’està valorant
Omin = Preu de l’oferta més econòmica de totes les presentades i admeses

Puntuació
Criteris lot 2: : rehabilitació de les tines dels
màxima: 50
Manxons, Callús
punts
1.

Experiència del personal adscrit al
contracte

Es valorarà tenir un oficial de primera de
paleteria amb un mínim de 5 anys
d’experiència en rehabilitació, col·locació de
parets de pedra i reconstrucció de teulats
antics.

Fins a 10
punts

10 punts

Naturalesa del criteri i documentació per
a valoració i posterior verificació

(criteri automàtic)

Caldrà presentar informe vida laboral,
contracte en la categoria professional
objecte de valoració, informe de l’empresa
sobre la prestació del servei objecte de
valoració i informe de l’empresa que
acrediti l’experiència del professional.
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Fins a 10
punts

(criteri automàtic)

Es proposa una modelització complerta,
presentant el model paramètic final de tota la
instal·lació (incloent la instal·lació existent)
acabada. Es proposa una modelització
completa de l’obra abans de l’inici del procés
d’execució.

10 punts

Caldrà indicar quina de les opcions es
compromet a adscriure en el formulari
adjunt als plecs.

Es proposa una modelització complerta,
presentant el model paramètric final de l’obra
acabada. Es proposa una modelització
completa de l’obra abans de l’inici del procés
d’execució.

7 punts

Es proposa una modelització complerta,
presentant el model paramètric final de l’obra
acabada.

3 punts

El licitador no presenta cap proposta d’acció
BIM.

0 punts

2.

3.

Aplicació de la metodologia BIM

Criteris sociolaborals

Estabilitat laboral: antiguitat mitjana del
personal adscrit a l’obra

4.

Oferta econòmica

Fins a 10
punts

(criteri automàtic)

1 punt per cada Caldrà acreditar-ne el compliment
mitjançant aportació del document IDC i
any complet.
declaració jurada de qui són.

20 punts

(criteri automàtic)

Es valorarà entre 0 i 20 punts, que és la puntuació màxima assignada, en base a la baixa econòmica ofertada.
L’ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informàtic editable i en pdf de la següent manera:
-

Editable: arxiu corresponent al programa informàtic en que es pengi el document (Excel, Presto, TCQ
2000 ITEC, etc.) .
PDF: arxiu que inclogui la justificació dels preus unitaris, pressupost, resum del pressupost i “últim full”

on consten els imports resultants de l’oferta econòmica sense IVA i amb IVA inclòs.

Aquest pressupost ofertat ha de ser 100% comparable amb el pressupost base de licitació per garantir la seva
congruència i homogeneïtat de les ofertes a valorar. Per tant:
-

No es podran modificar els amidaments previstos al projecte.
No es podrà modificar la descripció de cap de les partides pressupostaries del projecte.
No es podrà modificar el preu de les partides alçades, ja siguin d’abonament íntegre o a justificar.

L’incompliment de qualsevol d’aquests 3 condicionants suposarà automàticament l’exclusió dels procés de
licitació en considerar-se que l’oferta no s’ajusta a l’objecte del contracte.
Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de l’oferta presentada sinó que, a
més a més, seran contractuals i serviran de base per a les certificacions d’obra i, per tant, per al
pagament d’aquesta.
El pressupost ofertat, que haurà de coincidir amb el que es mostra a “l’últim full del pressupost detallat, servirà
per valorar l’oferta econòmica seguint els criteris que es detallen a continuació:
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta més baixa respecte el pressupost de licitació, puntuant-se la resta
d’ofertes de manera proporcional, mitjançant la següent fórmula:
Pi = 5 x ((L-Oi)/(L-Omin))
On:
Pi = Puntuació de l’oferta que s’està valorant
L = Pressupost de licitació
Oi = Preu de l’oferta econòmica que s’està valorant
Omin = Preu de l’oferta més econòmica de totes les presentades i admeses

Criteris lot 3: espai d’enoturisme i punt
d’informació turística a l’antic escorxador
municipal de Navàs “Espai d’Experiències”

1.

Aplicació de la metodologia BIM

Es proposa una modelització complerta,
presentant el model paramètic final de tota la
instal·lació (incloent la instal·lació existent)
acabada. Es proposa una modelització
completa de l’obra abans de l’inici del procés
d’execució.

Puntuació
màxima: 50
punts

Naturalesa del criteri i documentació per
a valoració i posterior verificació

Fins a 10
punts

(criteri automàtic)

10 punts

Caldrà indicar quina de les opcions es
compromet a adscriure en el formulari
adjunt als plecs.
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Es proposa una modelització complerta,
presentant el model paramètric final de l’obra
acabada. Es proposa una modelització
completa de l’obra abans de l’inici del procés
d’execució.

7 punts

Es proposa una modelització complerta,
presentant el model paramètric final de l’obra
acabada.

3 punts

El licitador no presenta cap proposta d’acció
BIM.

0 punts

2.

Criteris sociolaborals

a.

Compromís d’executar les partides d’obra
desglossades al pressupost
corresponents al Capítol I número 1.1.,
1.2. i 1.3. referents a neteja i esbrossada
del terreny i poda d’arbres a través d’un
Centre Especial de Treball o una
Empresa d’Inserció Sociolaboral.

b.

Criteris sociolaborals: antiguitat mitjana
del personal adscrit a l’obra

3.

Oferta econòmica

20 punts

(criteri automàtic)

10 punts

Declaració responsable

Caldrà acreditar-ne el compliment
1 punt per cada
mitjançant aportació del document IDC i
any complet,
declaració jurada de qui són.
fins a 10 punts.

20 punts

(criteri automàtic)

Es valorarà entre 0 i 20 punts, que és la puntuació màxima assignada, en base a la baixa econòmica ofertada.
L’ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informàtic editable i en pdf de la següent manera:
-

Editable: arxiu corresponent al programa informàtic en que es pengi el document (Excel, Presto, TCQ
2000 ITEC, etc.) .
PDF: arxiu que inclogui la justificació dels preus unitaris, pressupost, resum del pressupost i “últim full”
on consten els imports resultants de l’oferta econòmica sense IVA i amb IVA inclòs.

Aquest pressupost ofertat ha de ser 100% comparable amb el pressupost base de licitació per garantir la seva
congruència i homogeneïtat de les ofertes a valorar. Per tant:
-

No es podran modificar els amidaments previstos al projecte.

-

No es podrà modificar la descripció de cap de les partides pressupostaries del projecte.
No es podrà modificar el preu de les partides alçades, ja siguin d’abonament íntegre o a justificar.

L’incompliment de qualsevol d’aquests 3 condicionants suposarà automàticament l’exclusió dels procés de
licitació en considerar-se que l’oferta no s’ajusta a l’objecte del contracte.
Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de l’oferta presentada sinó que, a
més a més, seran contractuals i serviran de base per a les certificacions d’obra i, per tant, per al
pagament d’aquesta.
El pressupost ofertat, que haurà de coincidir amb el que es mostra a “l’últim full del pressupost detallat, servirà
per valorar l’oferta econòmica seguint els criteris que es detallen a continuació:
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta més baixa respecte el pressupost de licitació, puntuant-se la resta
d’ofertes de manera proporcional, mitjançant la següent fórmula:
Pi = 5 x ((L-Oi)/(L-Omin))
On:
Pi = Puntuació de l’oferta que s’està valorant
L = Pressupost de licitació
Oi = Preu de l’oferta econòmica que s’està valorant
Omin = Preu de l’oferta més econòmica de totes les presentades i admeses

Puntuació
Criteris lot 4: reforma de la Casa Museu Torresmàxima: 35
Amat, Sallent
punts

Naturalesa del criteri i documentació per
a valoració i posterior verificació

Fins a 10
punts

(criteri automàtic)

Es proposa una modelització complerta,
presentant el model paramètic final de tota la
instal·lació (incloent la instal·lació existent)
acabada. Es proposa una modelització
completa de l’obra abans de l’inici del procés
d’execució.

10 punts

Caldrà indicar quina de les opcions es
compromet a adscriure en el formulari
adjunt als plecs.

Es proposa una modelització complerta,
presentant el model paramètric final de l’obra
acabada. Es proposa una modelització
completa de l’obra abans de l’inici del procés
d’execució.

7 punts

1.

Aplicació de la metodologia BIM
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Es proposa una modelització complerta,
presentant el model paramètric final de l’obra
acabada.

3 punts

El licitador no presenta cap proposta d’acció
BIM.

0 punts

2.

Criteris sociolaborals

Estabilitat laboral: antiguitat mitjana del personal
adscrit a l’obra

3.

Oferta econòmica

Fins a 10
punts

(criteri automàtic)

Caldrà acreditar-ne el compliment
1 punt per cada
mitjançant aportació del document IDC i
any complet.
declaració jurada de qui són.
15 punts

(criteri automàtic)

Es valorarà entre 0 i 15 punts, que és la puntuació màxima assignada, en base a la baixa econòmica ofertada.
L’ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informàtic editable i en pdf de la següent manera:
-

Editable: arxiu corresponent al programa informàtic en que es pengi el document (Excel, Presto, TCQ
2000 ITEC, etc.) .
PDF: arxiu que inclogui la justificació dels preus unitaris, pressupost, resum del pressupost i “últim full”
on consten els imports resultants de l’oferta econòmica sense IVA i amb IVA inclòs.

Aquest pressupost ofertat ha de ser 100% comparable amb el pressupost base de licitació per garantir la seva
congruència i homogeneïtat de les ofertes a valorar. Per tant:
-

No es podran modificar els amidaments previstos al projecte.
No es podrà modificar la descripció de cap de les partides pressupostaries del projecte.
No es podrà modificar el preu de les partides alçades, ja siguin d’abonament íntegre o a justificar.

L’incompliment de qualsevol d’aquests 3 condicionants suposarà automàticament l’exclusió dels procés de
licitació en considerar-se que l’oferta no s’ajusta a l’objecte del contracte.
Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de l’oferta presentada sinó que, a
més a més, seran contractuals i serviran de base per a les certificacions d’obra i, per tant, per al
pagament d’aquesta.
El pressupost ofertat, que haurà de coincidir amb el que es mostra a “l’últim full del pressupost detallat, servirà
per valorar l’oferta econòmica seguint els criteris que es detallen a continuació:
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta més baixa respecte el pressupost de licitació, puntuant-se la resta
d’ofertes de manera proporcional, mitjançant la següent fórmula:
Pi = 5 x ((L-Oi)/(L-Omin))

On:
Pi = Puntuació de l’oferta que s’està valorant
L = Pressupost de licitació
Oi = Preu de l’oferta econòmica que s’està valorant
Omin = Preu de l’oferta més econòmica de totes les presentades i admeses

Puntuació
Criteris lot 5: habilitació de la capella de “Cal
màxima: 35
Clarassó” com a oficina de turisme, Santpedor
punts

Naturalesa del criteri i documentació per
a valoració i posterior verificació

Fins a 10
punts

(criteri automàtic)

Es proposa una modelització complerta,
presentant el model paramètic final de tota la
instal·lació (incloent la instal·lació existent)
acabada. Es proposa una modelització
completa de l’obra abans de l’inici del procés
d’execució.

10 punts

Caldrà indicar quina de les opcions es
compromet a adscriure en el formulari
adjunt als plecs.

Es proposa una modelització complerta,
presentant el model paramètric final de l’obra
acabada. Es proposa una modelització
completa de l’obra abans de l’inici del procés
d’execució.

7 punts

Es proposa una modelització complerta,
presentant el model paramètric final de l’obra
acabada.

3 punts

El licitador no presenta cap proposta d’acció
BIM.

0 punts

1.

2.

Aplicació de la metodologia BIM

Criteris sociolaborals

Estabilitat laboral: antiguitat mitjana del personal
adscrit a l’obra

3.

Oferta econòmica

Fins a 10
punts

(criteri automàtic)

Caldrà acreditar-ne el compliment
1 punt per cada
mitjançant aportació del document IDC i
any complet.
declaració jurada de qui són.

15 punts

(criteri automàtic)
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Es valorarà entre 0 i 15 punts, que és la puntuació màxima assignada, en base a la baixa econòmica ofertada.
L’ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informàtic editable i en pdf de la següent manera:

-

Editable: arxiu corresponent al programa informàtic en que es pengi el document (Excel, Presto, TCQ
2000 ITEC, etc.) .
PDF: arxiu que inclogui la justificació dels preus unitaris, pressupost, resum del pressupost i “últim full”
on consten els imports resultants de l’oferta econòmica sense IVA i amb IVA inclòs.

Aquest pressupost ofertat ha de ser 100% comparable amb el pressupost base de licitació per garantir la seva
congruència i homogeneïtat de les ofertes a valorar. Per tant:
-

No es podran modificar els amidaments previstos al projecte.
No es podrà modificar la descripció de cap de les partides pressupostaries del projecte.
No es podrà modificar el preu de les partides alçades, ja siguin d’abonament íntegre o a justificar.

L’incompliment de qualsevol d’aquests 3 condicionants suposarà automàticament l’exclusió dels procés de
licitació en considerar-se que l’oferta no s’ajusta a l’objecte del contracte.
Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de l’oferta presentada sinó que, a
més a més, seran contractuals i serviran de base per a les certificacions d’obra i, per tant, per al
pagament d’aquesta.
El pressupost ofertat, que haurà de coincidir amb el que es mostra a “l’últim full del pressupost detallat, servirà
per valorar l’oferta econòmica seguint els criteris que es detallen a continuació:
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta més baixa respecte el pressupost de licitació, puntuant-se la resta
d’ofertes de manera proporcional, mitjançant la següent fórmula:
Pi = 5 x ((L-Oi)/(L-Omin))
On:
Pi = Puntuació de l’oferta que s’està valorant
L = Pressupost de licitació
Oi = Preu de l’oferta econòmica que s’està valorant
Omin = Preu de l’oferta més econòmica de totes les presentades i admeses

En aquesta contractació, amb més d’un criteri d’adjudicació, es consideraran ofertes
anormals o desproporcionades aquelles que, respecte del criteri del preu, es trobin en els
supòsits previstos a l’article 85 del RGLCAP. Respecte al criteri experiència no procedeix
aplicar la valoració d’ofertes anormals o desproporcionades ja que fa referència al nombre
de projectes redactats i al personal addicional.

6. TERMINI EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Amb la finalitat de respectar els terminis plantejats per l’òrgan contractant per a l’execució
dels diferents contractes d’obres, es disposen a continuació els següents terminis per a
l’execució dels mateixos tenint en compte que el contracte serà efectiu des de la data de
signatura de l’acta de replanteig.
Desglossant tots els projectes que s’inclouen en aquests plec, es determinaran els següents
terminis màxims per a l’execució de cada projecte:
-

Lot 1: Condicionament de l’accés i promoció turística del Pont Vell d’Avinyó
 2 mesos

-

Lot 2: Rehabilitació de les tines dels Manxons de Callús
 5 mesos

-

Lot 3: Espai d’enoturisme i punt d’informació turística a l’antic escorxador municipal
de Navàs. L’Escorxador, “Espai d’Experiències”
 15 mesos.

-

Lot 4: Reforma de la Casa Museu Torres-Amat de Sallent
 21 mesos

-

Lot 5: Habilitació de la Capella de “Cal Clarassó” com Oficina de Turisme de
Santpedor
 3 mesos

7. RÈGIM SANCIONADOR
La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part del Consell
Comarcal.
El contractista haurà d’indemnitzar al Consell Comarcal dels perjudicis derivats de culpa o
negligència en el compliment de les obligacions resultants de l’adjudicació. En aquest
supòsits la indemnització es determinarà pel Consell Comarcal en raó dels perjudicis
realitzats, prèvia audiència del contractista, i sense perjudici de l’acció penal que en el seu
cas procedeixi.
Amb independència d’aquesta indemnització, l’incompliment o defectuós compliment de les
obligacions contractuals donarà lloc a la imposició de sancions. A aquests efectes
s’entendrà per incompliments:
a. Lleus:
- La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en les
disposicions d’aplicació.
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- La resistència als requeriments de la seva inobservança.
- No proposar solucions o no col·laborar amb el Consell Comarcal, per part de la persona
encarregada del contracte, en la resolució dels problemes que l’execució del contracte
plantegi.
- No prendre, per part de la persona encarregada del contracte, les mesures adequades per
a evitar interrupcions o demores als treballs.
- No imposar disciplina i ordre entre el personal al servei del contractista.
- No assistir a les reunions de coordinació o similars quan se li demani.
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en els plecs de condicions tècniques i el PCAP quan no constitueixin
falta greu o molt greu.
b. Greus:
- La utilització dels sistemes de treball, elements, màquines o personal diferents als
previstos en la memòria valorada, en el Plec de clàusules i en les ofertes del contractista, en
el seu cas.
- La no reparació dels desperfectes ocasionats per les obres.
- Incomplir les instruccions de la direcció d’obra i de la coordinació de seguretat i salut.
- Reiterar per segona vegada algun dels comportaments constitutius d’infracció lleu.
- Incomplir l’obligació d’indemnitzar a tercers, al Consell Comarcal o al seu personal pels
danys i perjudicis que es produeixin amb motiu de l’execució del contracte, llevat que
derivessin d’ordre específica del Consell Comarcal comunicada per escrit.
- Desobeir o no atendre a les potestats del Consell Comarcal per reordenar l’execució del
contracte per implantar les modificacions que aconselli l’interès públic.
- No posar a disposició del Consell Comarcal informació acreditativa del compliment de la
legislació sobre seguretat social i seguretat i salut laboral, o qualsevulla altra documentació
que reclami aquest en compliment d’alguna normativa o procediment administratiu.
c. Molt greus:
- Falsejament de les relacions d’obres facilitades pels contractistes als efectes de l’expedició
de certificacions.
- L’aplicació de materials de característiques diferents a les exigides en la memòria valorada
dels projectes.
- La paralització de les obres.
- Incompliment en supòsits de subcontractació.

- Ocasionar danys i perjudicis directes o indirectes a qualsevol persona, propietat o servei,
públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu
càrrec, o d’una deficient organització de l’obra.
- Reiteració d’algun dels comportaments constitutius d’infracció greu.
- Executar el contracte indirectament mitjançant cessionari o subcontractista sense atenir-se
a les previsions d’aquest plec.
- Divulgar o publicar qualsevol document que el Consell Comarcal hagi qualificat com a
confidencial.
Als efectes dels paràgrafs anteriors, s'entén per reiteració la comissió d'una falta del mateix
caràcter sancionada per resolució administrativa ferma.
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són
les següents:
- Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del preu
d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia.
- Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu
d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia.
- Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu
d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia; sempre i quan no es tracti de
l’incompliment d’obligacions contractuals essencials previstes com a tals en la documentació
contractual, on es derivaran els efectes que assenyala la lletra f) de l’article 211 (resolució
del contracte).
D’acord amb l’article 192 de la LCSP, les penalitats seran proporcionals a la seva gravetat,
de quanties no superiors al 10 % del preu del contracte, IVA exclòs, ni superiors en total al
50 % del preu del contracte.
Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat resolutòria que concedeix el present
plec al Consell Comarcal , aquest tindrà dret a aplicar i percebre penalitats per les causes
següents:
- Defecte de qualitat de l'obra executada. En defectes de qualitat en l'obra realitzada, per
manca de compliment del Projecte o de les instruccions emeses pel personal facultatiu del
Consell Comarcal donaran lloc a rebaixes percentuals del cinquanta (50) per cent de cada
unitat d'obra parcialment mal executada. Ara bé de conformitat amb el previst a l’article
192.1 de la LCSP, la seva quantia no pot ser superior al 10% del pressupost del contracte.
- Deficiència i/o endarreriments en la informació. Cas que per deficiències o endarreriments
en la informació, fora necessària la realització de treballs suplementaris, segons criteris de la
Direcció d'Obra, el major cost anirà a càrrec de l'adjudicatari. De no realitzar-se els treballs
suplementaris, el Consell Comarcal podrà aplicar una penalitat fins a una quantia màxima de
l’equivalent al 10% del pressupost del contracte, que es farà efectiva en la certificació
mensual del mes en curs.
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- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables a l'adjudicatari.
a) Penalitat per manca de compliment del termini total. Quan el contractista, per causes
imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora respecte al compliment del termini total,
l’Administració pot optar indistintament per resoldre el contracte o per imposar les penalitats
diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte.
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del
contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
En cas de força major o causes imputables a aquest Consell Comarcal es confeccionarà un
nou Pla d'Obres que haurà d'aprovar aquest Consell Comarcal
b) Penalitats per incompliment dels terminis parcials del Pla d'Obres. Es prendran com a
referència de termini parcial la certificació que segons el Pla d'Obres vigent s'hagués hagut
de certificar en cada mes natural. Aquesta penalitat consistirà en una retenció d'un 2,5% de
l'import acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla d'Obres vigent en
el moment de practicar la penalitat per cada mes de retard. La fracció de mes es considerarà
mes complert a aquests efectes. Aquesta penalitat es deduirà de l'import de la certificació
del mes en el que es calculi. Es calcularan a la fi de cada mes natural, actualitzant-se
segons l'evolució de l'obra, incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. Al final del
termini contractual la quantitat retinguda per aquest concepte es mantindrà fins la valoració
de la penalitat per incompliment del termini total.
- Incompliment d'ordres de la Direcció d'Obra. En cas que el Delegat d'Obra o el Cap d'Obra
incompleixin les ordres de la Direcció d'Obra, de manera que la pròpia Direcció d'Obra
consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, la Direcció
d'obra podrà proposar al Consell Comarcal una penalitat econòmica cada vegada que es
produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitat, el Consell ho
comunicarà a l'adjudicatari per tal que solucioni de forma immediata l'incompliment. De no
produir-se l'oportuna reparació, el Consell Comarcal, podrà aplicar la penalitat fins una
quantia màxima de l’equivalent al 10% del pressupost del contracte, que es farà efectiva en
la certificació mensual del mes en curs.
L'aplicació de tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de l'adjudicatari de
substituir al Delegat o Cap d'Obra.
- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. Cas que l'adjudicatari, el
Delegat d'Obra o el Cap de l'Obra incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i
Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la
correcta aplicació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el Coordinador de Seguretat i
Salut podrà proposar al consell Comarcal una penalitat econòmica cada vegada que es
produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitat, el Consell
Comarcal ho comunicarà a l'adjudicatari per tal que esmeni l'incompliment de forma
immediata. De no produir-se l'oportuna reparació, el Consell Comarcal podrà aplicar la
penalitat fins una quantia màxima de l’equivalent al 10% del pressupost del contracte, que
es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.

L'aplicació de tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de l'adjudicatari de
substituir al Delegat o Cap d'Obra.
En els supòsits que s'apreciés que aquest incompliment comporta una situació de risc greu i
imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, la Corporació quedarà facultada per
acordar la paralització dels treballs o, si s'escau, de la totalitat de l'obra.
- Incompliment de les condicions especials d’execució. pressupost del contracte, que es farà
efectiva en la certificació mensual del mes en curs. L’incompliment de qualsevol de les
condicions d’execució establertes en aquest plec comportarà la imposició al contractista de
les següents penalitats: Com a regla general, la seva quantia serà de l’1% del pressupost
del contracte, llevat que, de manera motivada, l’òrgan de contractació estimi que
l’incompliment es greu o molt greu. En aquest cas podran arribar al 5% o fins al màxim legal
del 10% respectivament.
La reiteració en l’incompliment podrà ser tinguda en compte per valorar-ne la gravetat.
L’òrgan de contractació podrà verificar en qualsevol moment durant l’execució del contracte i
en qualsevol cas, es comprovarà en el moment de la recepció de les obres, el compliment
per part de l’adjudicatari de les condicions especials d’execució.
Les penalitats s’imposen per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del
responsable del contracte si se n’ha designat, que és immediatament executiu, i s’han de fer
efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o
parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït,
quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades.
En els casos d’imposició de sancions i resolució del contracte pel seu incompliment, es
donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions, resolent l’òrgan de
contractació.
El total de les penalitats que podrà imposar al Consell Comarcal a l'empresa adjudicatària
seran com a màxim fins al 50% del preu del contracte, tal i com preveu l’article 192.1 de la
LCSP.
Penalitat especial per demora: En el supòsit que l’empresa contractista, per causes
que li siguin imputables, incorri en demora en relació amb el termini de l’obra i aquest
fet comporti la pèrdua del finançament concedit al Consell Comarcal, l’empresa estarà
obligada a aportar a l’ens local la mateixa quantitat de l’ajut econòmic perdut. És
d’aplicació la mateixa penalitat en cas de pèrdua de l’ajut per una deficient execució
dels treballs en el termini establert, que també tingui com a conseqüència la pèrdua
del finançament concedit. Aquesta penalitat es considerà com a danys i perjudicis.

8. FORMA DE PAGAMENT
A l’efecte del pagament, l’Administració expedirà mensualment, en els primers deu dies
següents al mes al qual corresponguin, certificacions que comprenguin l’obra executada
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conforme al projecte durant aquest període de temps, que tindran el concepte de pagaments
a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final.
Aquestes certificacions mensuals en cap cas suposaran l’aprovació i la recepció de les
obres. En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el RD
1619/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les
obligacions de facturació, els extrems previstos a l’apartat segon de la Disposició Addicional
Trigèsima segona de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com en la normativa sobre
facturació electrònica.
El contractista una vegada expedida la certificació mensual d’obra, haurà de presentar la
factura en un registre administratiu. La factura haurà de presentar-se en format electrònic en
els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del Registre Comptable de factures del sector públic, en aquests casos la
presentació de la factura en el Punt general d’accés equival a la presentació en un registre
administratiu.
9. ANNEX
En referència al projecte de reforma de la Casa Museu Torres-Amat de Sallent,
corresponent al lot número 4, a part de la memòria del projecte executiu, s’adjunta
la següent documentació tècnica contractual:
-

Informe emes per l’Agència Catalana de l’Aigua.

-

Informe de prevenció d’incendis emes per la Règia d’Emergències Centre de
la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.

L’execució dels treballs haurà d’incorporar les determinacions que s’inclouen en els
informes emesos per les administracions competents i que formen part del
contracte. Es resumeixen a continuació les determinació dels informes:

 Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua:
Es resol autoritzar les obres sol·licitades, d’acord amb la documentació
aportada i amb les següents condicions particulars:
a) Caldrà tancar totes les obertures de l’edifici fins a la cota 270,5 msnm
(Cota d’inundació per una avinguda de 500 anys de període de retorn).
b) Les fonamentacions, els forjats, estructures i tancaments hauran de ser
capaços de suportar impactes, empentes i la pressió i/o supressió produïda
per una cota d’aigua de 270,5 msnm.
c) Caldrà demanar la extinció de l’aprofitament d’aigües superficials de
l’antiga central de Torres Amat a l’Agència Catalana de l’Aigua.

d) L’interessat restarà obligat a respectar la zona de servitud, de 5 metres
d’amplada, prevista a l’article 6 del text refós de la llei d’Aigües (Reial
Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol), que haurà de quedar practicable
en tot moment.
Per aquest motiu no podran aixecar-se tanques de cap tipus ni col·locar
cap estructura que no respecti o interrompi aquesta zona de servitud,
contant l’amplada d’aquesta franja a partir de l’extrem superior del talús
natural que conformen cadascun dels marges que delimiten el llit de la
llera.
e) Per a l’execució dels treballs haurà d’emprar-se la maquinària, si l’actuació
ho requereix, i tècniques de treball menys agressives amb l’entorn.
f) Els materials procedents de les obres, així com qualsevol altre residu
originat pels treballs, hauran d’ésser retirats de la zona d’afecció del
Domini Públic Hidràulic i conduïts a abocadors autoritzats.
g) Adoptar al voltant de la zona de treball i d’aplec dels materials les
oportunes mesures per tal d’evitar possibles afeccions sobre la llera per
l’arrossegament de material i altres residus de construcció produït per
l’aigua de pluja.
h) Buscar una ubicació adequada per les zones d’amuntegament i aplec del
material i pàrquings de maquinària allunyats de la zona d’afecció de la
llera.
i) No realitzar cap tipus de manteniment, abastament de combustible, i neteja
de la maquinària emprada en els treballs, sobretot la maquinària destinada
al transport i col·locació del formigó i mescles bituminoses, ni cap altre
procés que pugui produir residus que originin la contaminació o degradació
de la llera, del seu entorn, o bé la pèrdua de qualitat de les aigües que per
aquesta puguin discórrer, fora de les zones expressament habilitades a
aquest fi, i en especial en zona d’afecció del domini públic hidràulic, que
hauran de comptar amb les mesures oportunes per evitar pèrdues i fugues,
això com la construcció d’una bassa, dipòsit o arqueta de contenció
d’efluents (estancs i/o impermeables) en els llocs on es prevegin que es
poden produir abocament d’olis, greixos de les màquines, el rentat de
formigoneres i altres processos que produeixin residus contaminants.
Havent d’estar els efluents generats en aquests llocs canalitzats cap a
sistemes de tractament o de recollida dels mateixos, per ésser
posteriorment tractats per un gestor autoritzat.
j) El peticionari ha de sol·licitar les oportunes autoritzacions que puguin ser
necessàries per part d’altres Organismes de l’Administració General de
l’Estat, de la Generalitat o de les Entitats Locals, en els seus corresponents
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àmbits de jurisdicció, de l’obtenció de les quals no queda eximit el
sol·licitant.
k) Els treballs s’hauran de dur a terme d’acord amb les especificacions de l
documentació i no es podran introduir modificacions en les obres
autoritzades sense el permís previ d’aquesta Agència. Aquests es
realitzaran de manera ordenada, continua i progressiva, sense danyar cap
llera ni els respectius marges i respectant el perfil natural d’aquests. Resta
prohibit l’abocament de runes, la instal·lació de mitjans auxiliars i el dipòsit
de materials a la llera.
 Informe de la Regió d’Emergències Centre
S’emet informe favorable condicionat a l’adopció de les següents mesures de
seguretat contra incendis:
a) S’ha de disposar dels hidrants d’incendis normalitzats suficients per
garantir que tot punt de façana accessible a nivell de rasant es troba a
menys de 100 metres de l’hidrant més proper, segons indica la instrucció
tècnica complementària SP120.
b) La instal·lació d’extintors d’incendi ha de tenir una eficàcia mínima 21A113B d’acord amb la taula 1.1 del CTE DB SI 4.
c) La zona denominada “espai jove” només podrà acollir activitats amb una
densitat d’ocupació d’1m2/p o més favorable, d’acord amb la memòria
presentada i tenint en compte les densitats d’ocupació de la taula 2.1 del
CTE DB SI 3.
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