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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE DISSENY I
CÀLCUL D’INSTAL·LACIONS I ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ D’OBRA I A LA
DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA EN LES INSTAL·LACIONS DEL PROJECTE
D’EXECUCIÓ DE REFORMA PER L’ ADEQUACIÓ A NOVA SEU MUNICIPAL DE
L’EDIFICI DEL C/LO GAITER DE LLOBREGAT Nº124

FINALITAT
El present Plec té com a finalitat descriure els treballs a desenvolupar i definir les
condicions que han de servir de base per a la realització d’assistència tècnica en projecte
i assistència a la direcció d’obra i a la direcció d’execució d’obra en les instal·lacions del
projecte executiu de reforma per a l’adequació a nova seu municipal de l’edifici del
C/Gaiter nº124, així com concretar els documents en la realització dels quals haurà
d’intervenir l’adjudicatari de l’encàrrec perquè el seu contingut pugui ésser rebut i
acceptat per l’Ajuntament del Prat

OBJECTE DEL SERVEI
Disseny, càlcul i documentació necessària de les instal·lacions en fase de projecte.
Assistència a la direcció d’obra i a la direcció d’execució d’obra en l’apartat
d’instal·lacions.

TREBALLS
Abast dels treballs
- Projecte bàsic d’instal·lacions
- Projecte d’execució d’instal·lacions.
- Assistència a la Direcció d’obra i d’execució d’obra en les instal·lacions.

Desenvolupament dels treballs i obligacions de l’adjudicatari
Les instal·lacions a projectar seran les següents:
Sanejament i reaprofitament d’aigües grises i pluvials
Fontaneria (ACS, AFS i reg)
Climatització i ventilació
Electricitat
Enllumenat i control
Energies renovables
Seguretat contra incendis
Control d’accessos i seguretat
Telecomunicacions, veu i dades
Megafonia
Sistema de control centralitzat
Instal·lacions de transport

| C. Major, 2-4, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G

1/4

2.1

En fase de Projecte bàsic:

2.1.1.
Definició dels criteris principals pel que fa als sistemes emprats, traçats,
esquemes, reserva d’espais i pre-dimensionat dels equips.
2.1.2
Plànols amb reserva d’espais per a pas d’instal·lacions i situació dels
principals elements de la instal·lació i esquemes.
2.1.3
Valoració econòmica a nivell de projecte bàsic.
2.1.4
Memòria del projecte bàsic d’instal·lacions.
2.1.5
Justificació de la classificació en matèria d’activitats.
2.1.6
Justificació dels principals mesures en matèria de protecció contra incendis
i evacuació.

2.2

En fase de Projecte d’execució:

2.2.1 Documentació: memòria descriptiva, plànols, pressupost amb amidaments
detallats (realitzats en TCQ i utilitzant el banc del BEDEC del any en curs), annex
de càlculs, plecs de condicions, fitxes compliment CTE
2.2.2 Tràmits amb les companyies de serveis per a les peticions de serveis
existents, les peticions de les noves escomeses, desplaçaments de xarxa o
afectacions de serveis.
2.2.3 Tràmits amb el Servei de prevenció de incendis i obtenció informe favorable.
2.2.4 Projecte acústic en aquelles instal·lacions que ho requereixin segons el CTE
2.2.5 Projecte de
programació del monitoratge de les instal·lacions, establint els
punts de control, consignes i com hauran d’interactuar totes les instal·lacions en
funció de l’ús i dels condicionants interiors, exteriors, horari, eficiència energètica,
etc.
2.2.6 Redacció i tramitació necessària per compliment de les mesures en prevenció
i control ambiental de les activitats, la legislació relativa als accidents greus, i Llei
3/2010 de Prevenció en matèria d’incendis).
2.2.7 Certificació d’eficiència energètica en fase de projecte incloses les taxes
corresponents. Redacció i presentació de la documentació necessària per a la
obtenció de la certificació d’eficiència energètica d’edificis, segons la normativa
actual d’aplicació (Inclou taxes, si s’escau).

2.3 Assistència a la Direcció d’obra i d’execució en les
instal·lacions
En les actes d’obra hi figurarà el nom i la titulació de les persones designades per
l’adjudicatari per a la realització d’aquesta tasca. Aquestes signaran les actes
d’obra i/o el llibre d’ordres i seran responsables de totes aquelles decisions,
ordres, canvis o instruccions vinculades a les instal·lacions en què hagin pres part.
Tasques:
Assistència a totes les visites d’obra necessàries per al correcte desenvolupament
de l’obra amb un mínim d’una visita setmanal.
2.3.2 Fer les gestions pertinents amb les companyies de serveis, control i
seguiment de les obres que realitzin les mateixes.
2.3.3 Assistència a les reunions necessàries de coordinació, juntament amb els
responsables del control de la gestió de l’obra.
2.3.4 Participar en l’elaboració de les actes de reunions d’obra i/o llibre d’ordres
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2.3.5 Elaborar la documentació i els plànols de les modificacions del projecte i
necessaris durant l’obra.
2.3.6. Validació dels plànols de muntatge elaborats pel contractist a.
2.3.7 Validació dels replantejaments preparats pel contractista.
2.3.8 Realització d’informes puntuals sobre aspectes que afectin a l’obra.
2.3.9 Validació de les certificacions parcials de l’obra, els preus contradictoris i la
liquidació final.
2.3.10 Documents del pla de control i de l’acompliment del programa de control de
qualitat.
2.3.11 Supervisar i validar cadascuna de les unitats d’obra (instal·lacions)
comprovant -ne les
2.3.12 Projecte d’activitat.
Portar al dia la documentació necessària per la certificació final d’obra
del
projecte d’activitat
2.3.13 Certificat final d’obra del Projecte d’activitat i documentació necessària per a la
seva tramitació com plànols, certificats de materials, actualització de documentació
per presentar a bombers, etc. (si aquest s’ha contractat juntament amb el projecte
d’execució i/o amb l’assistència a la direcció d’obra en les instal·lacions).
2.3.14 Certificació energètica de l’edifici acabat.
2.3.15 Redacció de la documentació d’obra acabada (As Built) i de la part
d’instal·lacions del llibre de manteniment l’edifici.

MITJANS PERSONALS


Disposar de personal responsable
suficientment els següents aspectes:

especialista

mínim

que

compleixi

i

acrediti

Mitjans personals mínims que caldrà dedicar o adscriure a l’execució del contracte:
Un tècnic que exercirà funcions de responsable del contracte haurà de complir els següents
requisits mínims:
 Acreditar tenir una experiència no inferior a quinze (15) anys com a titular
competent, en disseny i càlcul en projectes d’instal·lacions.
 Haver realitzat, dins dels deu últims anys, com a mínim tres treballs d’igual o
similar naturalesa que els que constitueixin l’objecte del contracte, en disseny i
càlcul d’instal·lacions, i les corresponents assistències a les direccions facultatives
de les obres finalitzades.
Es consideren similars els equipaments públics (teatres, oficines, biblioteques,
escoles, centres cívics, pavellons esportius, ...) de superfície construïda
superior a 1.500m2, un dels quals ha de ser superior a 4.000m2. No es
consideren similars edificis d’habitatges, agrícoles o edificis industrials.

DIRECCIÓ DELS TREBALLS.
La direcció, seguiment, control i acceptació dels treballs de l’obra correspon a l’Àrea
d’Urbanisme i Habitatge de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.
La direcció del projecte marcarà les dates i els criteris de prioritat a seguir en cada
moment i serà responsable de coordinar la correcta execució dels treballs en el
termini, cost i qualitat establerts i amb els criteris que específicament es determinen
per l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge.

DOCUMENTACIÓ.
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Els documents han de ser redactats de tal manera, i amb el nivell de detall necessari,
perquè qualsevol facultatiu, amb la titulació requerida, pugui interpretar-los
fàcilment. La documentació ha de ser completa i adequada als condicionaments
exigits per l’actuació projectada i, en qualsevol cas, ha de complir els requisits
mínims establers a la legislació vigent que sigui d’aplicació.
Per a cada fase, s’elaborarà la documentació necessària per donar compliment als
treballs descrits als punts 2.1, 2.2 i 2.3, tant pel que fa a documentació gràfica, com
a càlculs, memòries i pressupostos .

TERMINI DEXECUCIÓ
Apartat instal·lacions Projecte bàsic:1 mes
Apartat instal·lacions Projecte d’execució: 4mesos
Duració estimada obra: termini estimat 14 mesos

IMPORT DEL CONTRACTE
L’import del contracte es de 80.000€+IVA
En fase de projecte d’execució : 50.000€+IVA
En fase de direcció d’obra : 30.000€+IVA

VIII PENALITATS
Les habituals.
El Prat de Llobregat
F_GRPFIRMA_TECNICS
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