BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA
PLEC TÈCNIC
REDACCIÓ DELS PROJECTES DE DETALL I DIRECCIÓ INTEGRADA DE LES ACTUACIONS RELATIVES ALS
PROJECTES DE CARRILS BICI DE LA CIUTAT DE BARCELONA

LOT NÚM. 1 Xarxa secundària, Districtes 4, 6, 7, 8, 9 i 10
LOT NÚM. 2 Xarxa Secundària, Districtes 3 i 5
LOT NÚM. 3 Xarxa bàsica, eixos horitzontals
LOT NÚM. 4 Xarxa bàsica, eixos verticals

EXP.: 201.1619.059
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1. ANTECEDENTS
1.1. L’Estratègia de la bicicleta per Barcelona
L’Estratègia de la bicicleta per Barcelona planteja, entre molt d’altres aspectes, la implantació de
nous carrils bici per tota la ciutat, amb l’objectiu que l’any 2019 la ciutat compti amb en total 308 Km
de carrils bici. Dins aquest marc d’actuació s’han impulsat nombrosos projectes de nous carrils o de
millora dels existents, així com altres tipus d’actuacions i estratègies per millorar aquest mode de
transport i la seva quota modal.
1.2. El Projecte Constructiu Base (PCB)
Un dels projectes impulsats durant els últims mesos, és el Projecte Constructiu Base (en endavant
PCB). Aquest projecte es va començar a redactar el passat mes de juliol i ha estat estudiant uns 60
Km de nous carrils ubicats en tots els Districtes de la ciutat i repartits en 30 actuacions de diversa
mesura. Es preveu la seva aprovació inicial a mitjans de gener de 2017.
Les actuacions estudiades en el PCB es plantegen en tot l’ample de calçada, sense modificar voreres
(a excepció d’algun carrer ja amb plataforma única), però sí modificant els carrils de trànsit rodat o
les línies de serveis ja existents.
Els carrils bici del PCB s’han plantejat seguint les indicacions del Manual de disseny de carrils bici de
Barcelona.
El PCB inclourà tots els documents propis d’un Projecte Constructiu:
DOCUMENT NÚM. 1
MEMÒRIA GENERAL
- Memòria Justificativa
- Memòria descriptiva
- Resum de dades generals
ANNEXOS A LA MEMÒRIA
- Annex núm. 1. Antecedents
- Annex núm. 2 Memòria ambiental
- Annex núm. 3. Gestió de residus
- Annex núm. 5. Estudi de Seguretat i Salut
- Annex núm. 6. Pla de Control de Qualitat
- Annex núm. 7. Classificació del contractista
- Annex núm. 8. Pressupost per al Coneixement de l’Administració
DOCUMENT NÚM. 2: PROJECTE BASE D’ACTUACIONS
(DOCUMENTS DE DEFINICIÓ ESPECÍFICS DE CADA ACTUACIÓ)
MEMÒRIA
- Memòria Descriptiva de cada carril bici
- Fitxa explicativa de cada carril diferenciant-ne els diversos trams
- Quadre resum de serveis afectats per cada carril (aparcaments, contenidors, etc.)
- Memòria Constructiva
- Reportatge Fotogràfic de cada carril
PLÀNOLS
- Plànols generals d’implantació de les actuacions
- Estat actual
- Planta a escala 1/1000
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- Seccions
- Senyalització
- Semaforització
PRESSUPOST
- Amidaments
- Pressupost (paramètric)
DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals
- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars de les Unitats d’Obra
DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST
- Quadre de preus
- Justificació de preus
- Pressupost resum de les actuacions
El PCB, en definitiva, és un Projecte constructiu a partir del qual materialitzar les actuacions que
inclou. No obstant, atesa l’operació delicada que implica la implantació de carrils bici en carrers
existents, es creu necessari redactar diversos Projectes de Detall per tal de poder concretar al màxim
la documentació constructiva i de detall per l’obra.

2. OBJECTE
L’objecte del present Plec és establir els requisits, concretar els treballs i definir les obligacions, que
corresponen a la contractació dels serveis per a dur a terme:
-

LOT 1 – Xarxa secundària, Districtes 4, 6, 7, 8, 9 i 10: redacció dels Projectes de Detall i
Direcció Integrada de les actuacions de carrils bici corresponents al següent llistat. :

-

LOT 2 – Xarxa secundària, Districtes 3 i 5: redacció dels Projectes de Detall i Direcció
Integrada de les actuacions de carrils bici corresponents al següent llistat:
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-

LOT 3 – Xarxa bàsica, eixos horitzontals: redacció dels Projectes de Detall i Direcció
Integrada de les actuacions de carrils bici corresponents al següent llistat:

-

LOT 4 – Xarxa bàsica, eixos verticals: redacció dels Projectes de Detall i Direcció
Integrada de les actuacions de carrils bici corresponents al següent llistat:

El pressupost estimat corresponent a cadascun dels lots és:
-

Lot 1

5.257.890,00 € (PEC+IVA)

-

Lot 2

4.992.900,00 € (PEC+IVA)
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-

Lot 3

5.447.970,00 € (PEC+IVA)

-

Lot 4

4.761.570,00 € (PEC+IVA)

Amb anterioritat a l’inici del treballs de redacció dels Projectes de Detall, s’entregarà el document del
PCB a l’adjudicatari, el qual inclou tota la documentació detallada en els Antecedents (veure a tall
d’exemple l’Annex-Extracte PCB), i s’entregarà també el llistat definitiu del grup de carrils bici a
detallar i dirigir per l’adjudicatari.

3. DEFINICIÓ DELS TREBALLS A DESENVOLUPAR PER L’ADJUDICATARI
3.1. Redacció dels Projectes de Detall
Els Projectes de Detall constaran de tota aquella documentació necessària per tal de concretar el
màxim detall de les obres a executar.
La documentació elaborada haurà de compilar-se en diversos documents, un per cada actuació,
cadascun dels quals servirà per al procediment establert per al vist-i-plau dels Responsables de
l’Espai Públic municipals (en endavant REPs). Una vegada obtinguda la validació dels REPs, caldrà
redactar un document final, o Projecte de Detall de l’actuació, que complementarà la documentació
del PCB i se li entregarà al contractista de l’execució de les obres.
Cadascun dels documents a entregar es redactarà seguint les indicacions que seguidament
s’especifiquen, les quals formen part de la documentació que s’entrega amb el present Plec:
-

Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes d’infraestructures
Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els projectes d’obra
Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta
Manual bàsic per a l’elaboració de la Memòria Ambiental associada als projectes d’obres
Manual d’estructuració Informàtica de BIMSA

La redacció dels Projectes de Detall també inclourà, sense que suposi en cap cas un increment dels
honoraris convinguts, els següents treballs:
-

-

-

L’establiment i control de la planificació.
Els ajustos i adaptacions a considerar sobre allò previst en el PCB, a causa de la consulta i
la participació ciutadana i de la informació prestada per les companyies de serveis.
Els estudis de possibles alternatives que calgués impulsar respecte certs carrils bici, degut
a les causes dels punt anterior o als criteris del Direcció dels Serveis de Mobilitat; aquests
estudis inclouran un màxim de 3 alternatives per carril estudiat i cadascun haurà de
contenir un anàlisi complet de les afectacions a zones d’aparcament (blaves, verdes,
motos i PMRs), contenidors, zones de càrrega i descàrrega, afectació a les IMDs,
connectivitat amb altres carrils bici, plantes i seccions tipus i valoració econòmica.
La redacció del detall de les obres complementàries quan s’escaiguin, ja siguin d’obra
civil, urbanització, jardineria, noves xarxes de serveis i desviacions o modificacions de
xarxes existents, estudi i detall de la regulació del trànsit (regulació de semàfors), etc.,
necessàries pel correcte funcionament de les actuacions de carril bici impulsades.
La redacció dels documents necessaris per a la seva informació pública, si s’escau.
La redacció d’aquells documents necessaris per a resoldre les incidències que puguin
sorgir durant el període de garantia de els obres.
Les gestions davant d’organismes i companyies de serveis.
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Es lliuraran un màxim de 10 exemplars de cadascun dels Projectes de Detall, en format paper, signats
i enquadernats amb tapa dura, de manera que en el llom s’identifiqui l’actuació. Cada exemplar
incorporarà un CD-ROM amb el arxius digitals editables i amb un arxiu PDF que contingui tots els
documents lliurats en paper amb la mateixa estructura i ordre.
3.2. Direcció Integrada
El terme “Direcció Integrada” inclou:
-

L’establiment i control de la planificació.
La Direcció Facultativa de els obres.
Les gestions davant d’organismes i companyies de serveis.
La redacció dels Projectes de legalització de les instal·lacions que ho requereixin.
La coordinació del control ambiental, en base de la Memòria ambiental del Projecte de
Detall i del Pla de control ambiental elaborat pel contractista, que l’adjudicatari aprovarà.
La redacció dels as-builts.
La liquidació de les obres.
La gestió administrativa, contractual, econòmica i tècnica d’obra durant el període de
garantia de les obres, de les incidències atribuïbles al projecte, a la direcció d’obres i a la
l’execució de les mateixes.

Els treballs bàsics es donaran per acabats en el moment de la finalització completa de les obres,
inclosa la seva liquidació i la redacció dels as-builts corresponents.
Els as-builts seran redactats per l’equip de Direcció Integrada de les obres i es redactaran per
actuació, independentment del volum total d’obres incloses en l’abast del contracte. No es farà cap
recepció actuació sense l’entrega del Projecte final d’obra corresponent.
La Direcció Integrada es realitzarà seguint les indicacions que seguidament s’especifiquen, les quals
formen part de la documentació que s’entrega amb el present Plec:
-

Plec de Prescripcions tècniques per a la Direcció Facultativa de els obres.
Plec de Prescripcions tècniques per a l’elaboració de projectes final d’obra AS-BUILT.
Guia de control de l’ambientalització de l’execució de les obres.

3.3. Treballs de gestió, planificació i control de les actuacions
Els treballs de gestió, planificació i control de les actuacions inclouen bàsicament tots els treballs
derivats de la gestió administrativa, contractual, econòmica i tècnica del conjunt d’actuacions
previstes, tant a nivell de redacció de documentació com a nivell de direcció d’obres. Aquesta gestió
es realitzarà seguint les indicacions que seguidament s’especifiquen, les quals formen part de la
documentació que s’entrega amb el present Plec:
-

Plec de Prescripcions tècniques per als treballs de gestió, planificació i control de
projectes i obres.

L’adjudicatari designarà un gestor del conjunt de els actuacions (Delegat del Contracte) que serà un
tècnic competent per al desenvolupament del treballs que són objecte del contracte i que exercirà la
representació de l’adjudicatari davant de BIMSA.
Per a la realització de les seves funcions, el Delegat del Contracte disposarà de les atribucions
necessàries que li permetin aportar la informació precisa per tal que BIMSA prengui les decisions
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oportunes sobre aquells temes que tinguin incidència en el preu, en el termini o en la qualitat de les
actuacions.

4. ALTRES TASQUES I FUNCIONS DE L’ADJUDICATARI
L’adjudicatari, dins el marc de treball de redacció dels Projectes de Detall i de Direcció Integrada de
les obres, desenvoluparà també altres funcions que s’enumeren seguidament de manera indicativa
però no exhaustiva:
-

Vetllar per la coherència entre el PCB, els Projectes de Detall que es redactin i l’execució
de les obres.
Vetllar per la coherència de tota la documentació generada.
Incorporar les correccions i esmenes que resultin de les revisions que es facin per part de
BIMSA i de la Direcció de Serveis de Mobilitat.
Responsabilitzar-se plenament que les obres executades es corresponen amb les
solucions, càlculs, definicions, amidaments i altres continguts dels Projectes de Detall.
Responsabilitzar-se de l’exactitud de la transcripció del contingut d’aquells documents
que, segons criteri de BIMSA, requereixin una responsabilitat especial, i siguin redactats
apart dels Projectes de Detall.
Validar que la proposta compleix tota la legislació d’aplicació i les prescripcions tècniques
de totes les companyies de serveis.
Assistir a totes les reunions de seguiment i coordinació que es plantegin i aixecar-ne Acta.
Informar sobre l’estat dels treballs sempre que es requereixi.

5. ASSISTÈNCIES EXTERNES AL CONTRACTE
BIMSA podrà designar qualsevol tipus d’assistència tècnica complementària externa al contracte, pel
millor desenvolupament dels treballs.
Així mateix BIMSA es reserva el dret de redactar ella mateixa, mitjançant tècnics propis o mitjançant
tercers, qualsevol part dels treballs encarregats.
Amb la finalitat d’un bon desenvolupament dels possibles treballs esmentats en els dos paràgrafs
anteriors, l’adjudicatari facilitarà les dades precises amb l’antelació necessària per a que es duguin a
terme els treballs, sense que cap dels terminis pactats amb BIMSA es vegin afectats.
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5. EQUIP TÈCNIC
L’adjudicatari prestarà els serveis de redacció i direcció de les actuacions de carrils bici assignades
mitjançant un equip tècnic pluridisciplinar i coordinat, en tot moment, pel Delegat del contracte.
L’adjudicatari posarà a disposició de BIMSA, a mesura de la posada en marxa dels Projectes de Detall
i de les obres objecte de l’encàrrec, els següents recursos:
-

Equip de gestió, planificació i control de les actuacions
Equips de redacció de Projectes de Detall
Equip de Direcció Integrada de les obres
Equip transversal

5.1. Equip de gestió, planificació i control (per Lot)
L’adjudicatari haurà de disposar d’1 equip de gestió, planificació i control que dirigirà els equips de
redacció de Projectes de Detall, de Direcció Integrada de les obres i l’equip transversal.
Aquest equip estarà integrat per:
a) Un Delegat del contracte: titulat competent (enginyer, arquitecte, etc.) amb experiència
professional no inferior a 10 anys i amb una experiència mínima de 5 anys com a Coordinador o
Project manager en projectes i obres d’urbanització en àmbits urbans consolidats. Caldrà
acreditar haver realitzat un mínim de 2 feines de coordinador en àmbit urbà consolidat en els
darrers 5 anys.
Caldrà presentar Curriculum Vitae del tècnic ofertat amb indicació dels treballs, any d’execució,
import, promotor i petita descripció. Caldrà també aportar còpia de la titulació o bé Certificat del
Col·legi corresponent.
Aquest tècnic assumirà les funcions de coordinació global de tots els treballs, tant els de redacció
com els de direcció, i exercirà la representació de l’adjudicatari davant de BIMSA.
Aquest tècnic podrà presentar-se com a autor o director si:
-

Acredita disposar de l’experiència requerida en el present Plec per a cadascuna de les feines.
Justifica que és viable des del punt de vista de la dedicació a cadascuna de les feines.

5.2. Equips de redacció de Projectes de Detall (per Lot)
L’adjudicatari haurà de disposar com a mínim de 2 equips per a la redacció dels Projectes de Detall
objecte de l’encàrrec. Els equips hauran de desenvolupar simultàniament les diverses actuacions
assignades.
Cadascun dels equips estarà integrat com a mínim per:
a) Un Cap d’equip: titulat competent (enginyer, arquitecte, etc.) amb experiència professional no
inferior a 10 anys en projectes executius d’urbanització i de mobilitat en àmbits urbans
consolidats. Caldrà acreditar haver realitzat un mínim de 2 feines en projectes executius
d’urbanització i de mobilitat en àmbit urbà consolidat en els darrers 5 anys.
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Caldrà presentar Curriculum Vitae del tècnic ofertat amb indicació dels treballs, any d’execució,
import, promotor i petita descripció. Caldrà també aportar còpia de la titulació o bé Certificat del
Col·legi corresponent.
Aquest tècnic assumirà les funcions d’autor del Projectes de Detall objecte d’encàrrec.
b) Dos tècnics ajudants: titulats competents (enginyer, arquitecte, arquitecte tècnic, etc.) amb
experiència professional no inferior a 3 anys en projectes executius d’urbanització i de mobilitat
en àmbits urbans consolidats.
Caldrà presentar Curriculum Vitae dels tècnics ofertats amb indicació dels treballs, any
d’execució, import, promotor i petita descripció. Caldrà també aportar còpia de la titulació o bé
Certificat del Col·legi corresponent.
Ambdós tècnics donaran suport al seu Cap d’equip.
Els equips de redacció estaran liderats pel Delegat del contracte.
5.3. Equip de Direcció Integrada de les obres (per Lot)
L’adjudicatari haurà de disposar com a mínim d’un equip per a la Direcció Integrada de les obres
objecte de l’encàrrec.
Aquest equip estarà integrat com a mínim per:
a) Un Director d’obra: titulat competent (enginyer, arquitecte, etc.) amb experiència professional
no inferior a 10 anys en obres d’urbanització i de mobilitat en àmbits urbans consolidats. Caldrà
acreditar haver realitzat un mínim de 2 feines en obres d’urbanització i de mobilitat en àmbit
urbà consolidat en els darrers 5 anys.
Caldrà presentar Curriculum Vitae del tècnic ofertat amb indicació dels treballs, any d’execució,
import, promotor i petita descripció. Caldrà també aportar còpia de la titulació o bé Certificat del
Col·legi corresponent.
Aquest tècnic assumirà les funcions de Director d’obra de les obres objecte d’encàrrec.
b) Dos tècnics ajudants: titulats competents (enginyer, arquitecte, arquitecte tècnic, etc.) amb
experiència professional no inferior a 3 anys en obres d’urbanització i de mobilitat en àmbits
urbans consolidats.
Caldrà presentar Curriculum Vitae dels tècnics ofertats amb indicació dels treballs, any
d’execució, import, promotor i petita descripció. Caldrà també aportar còpia de la titulació o bé
Certificat del Col·legi corresponent.
Ambdós tècnics donaran suport al Director d’obra.
L’equip de Direcció Integrada de les obres estarà liderat pel Delegat del contracte.
5.4. Equip transversal (per Lot)
Per cada Lot licitat, l’adjudicatari haurà de disposar com a mínim d’1 equip tècnic transversal de
suport als altres equips, tant de redacció com de direcció.
L’ equip tècnic transversal estarà format com a mínim per:
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a) Un tècnic especialista en semaforització i senyalització: titulat competent (enginyer, etc.) amb
experiència professional no inferior a 5 anys en projectes i obres de semaforització i
senyalització.
Caldrà presentar Curriculum Vitae del tècnic ofertat amb indicació dels treballs, any d’execució,
import, promotor i petita descripció. Caldrà també aportar còpia de la titulació o bé Certificat del
Col·legi corresponent.
Aquest tècnic donarà suport transversal als equips de redacció de Projectes de Detall i a l’equip
de Direcció Integrada de les obres.
Aquest tècnic donarà suport transversal a tots els components dels diversos equips.
5.5. Integrants del equips
El personal que en cada fase de la realització dels treballs formarà part dels equips de l’adjudicatari,
serà l’idoni en titulació i experiència, per a la bona marxa dels treballs i la responsabilitat requerida.
BIMSA valorarà la idoneïtat de les persones assignades a cadascuna de les funcions i podrà exigir la
substitució de part o de la totalitat del personal assignat a les tasques descrites o a altres de
complementàries, sempre que existeixin causes objectives com: manca de titulació adequada, manca
d’experiència mínima, errors demostrables en les seves tasques, absentisme i relació inadequada
amb altres organismes municipals; l’adjudicatari haurà d’acceptar i complir la substitució en el
termini de les 2 setmanes següents a la comunicació feta per BIMSA.
L’adjudicatari haurà de garantir la continuïtat dels equips durant tot el termini d’execució de les
tasques contractades. El personal nou que substitueixi els membres dels equips descrits a l’oferta
tindrà idèntiques característiques professionals al personal ofertat. Qualsevol canvi haurà de ser
autoritzat prèviament per BIMSA.
Un mateix professional no podrà presentar-se com a tècnic competent en diverses posicions excepte
en el cas de l’especialista en semaforització i senyalització i del delegat del contracte.
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6. DURACIÓ ESTIMADA DELS TREBALLS PER LOT
6.1. Redacció dels Projectes de Detall
La durada dels treballs s’estima en un total de 15 mesos. La durada de la redacció dels Projectes de
Detall s’estima en 8 mesos entenent-se que els treballs de redacció no es desenvoluparan de
manera continua i que pot haver-hi intervals de temps entre la redacció d’una actuació i la següent.
S’establirà una planificació per part de BIMSA i de la Direcció de Mobilitat i es comunicarà com a
mínim amb una setmana d’antelació al adjudicatari cada una de les actuacions a redactar.
Mentre sigui vigent el contracte s’haurà de mantenir un equip que pugui resoldre les contingències
que apareguin.
6.2. Direcció Integrada de les obres
La durada de la Direcció Integrada de les obres s’estima en 12 mesos.
Els treballs de Direcció d’obra s’iniciaran amb l’Acta de replanteig de les mateixes.
S’entén que els treballs de la Direcció Integrada de les obres s’ajustaran al de la durada que
finalment s’estableixi en el Contracte de les obres.
6.3. Durada orientativa del funcionament dels equips
L’activació dels equips es decidirà en funció de les necessitats i la planificació prevista i aprovada per
BIMSA i a requeriment dels tècnics de BIMSA responsables del seguiment i control del contracte.
La redacció dels projectes de detall i de la Direcció integrada es preveu solapada en el temps ja que
s’estima que l’inici de les obres es produirà abans que la finalització de la redacció de totes les
actuacions
La desactivació dels equips es decidirà en funció de les necessitats i la planificació prevista i aprovada
per BIMSA i sempre amb l’autorització dels tècnics de BIMSA responsables.
Es mantindran els equips responsables mentre duri qualsevol dels treballs objecte de l’encàrrec.
6.4. Període de garantia
El període de garantia dels treballs coincidirà amb el de la garantia de les obres, per tal de gestionar
les incidències que puguin sorgir per defectes de projecte, direcció d’obra i execució d’obra.
7. SUPERVISIÓ DELS TREBALLS
La direcció, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs objecte d’encàrrec corresponen a la
Direcció de Gestió de Projectes i a la Direcció d’infraestructures, en estreta col·laboració amb la
Direcció de Serveis de Mobilitat. Aquestes tasques podran ser dutes a terme per part de personal
propi o per part de tercers en nom de les Direccions esmentades.
El resultat de la supervisió pot modificar el contingut dels treballs i l’adjudicatari tindrà l’obligació
d’introduir els canvis, sense que això impliqui cap augment en els honoraris.
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7.1. Auditories
BIMSA es reserva el dret d’auditar els recursos realment aportats així com la metodologia utilitzada
per l’adjudicatari en l’exercici del contracte.
El resultat de l’auditoria pot modificar la certificació mensual d’acord amb els recursos realment
aportats.
BIMSA podrà encarregar de forma externa, l’auditoria tècnica i administrativa dels Projectes de
Detall i qualsevol altra que consideri necessària

8. PRESSUPOST DE LICITACIÓ I FORMA DE PAGAMENT DELS TREBALLS
8.1. Redacció dels Projectes de Detall
El pressupost de licitació corresponent a la redacció dels Projectes de Detall és:
-

Lot 1

86.907,27 € sense IVA

-

Lot 2

82.527,27 € sense IVA

-

Lot 3

90.049,09 € sense IVA

-

Lot 4

78.703,64 € sense IVA

Aquestes quantitats incorporen la part proporcional als corresponents treballs de gestió, planificació
i control de les actuacions, així com els treballs de l’equip transversal especificat en la clàusula 5.5.
8.2. Direcció integrada de les obres
El pressupost de licitació corresponent a la Direcció Integrada de les obres és:
-

Lot 1

173.814,55 € sense IVA

-

Lot 2

165.054,55 € sense IVA

-

Lot 3

180.098,18 € sense IVA

-

Lot 4

157.407,27 € sense IVA

Aquestes quantitats incorporen la part proporcional als corresponents treballs de gestió, planificació
i control de les actuacions, així com els treballs de l’equip transversal especificat en la clàusula 5.5.
8.3. Forma de pagament
Durant el transcurs de la redacció dels Projectes de Detall, els honoraris de redacció s’abonaran de la
següent manera:
-

Una part fixa del 20% a la signatura del contracte.
Una part variable del 60% a l’entrega de la maqueta de cada actuació.
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-

Una última part variable del 20% a l’entrega del Projecte de Detall que incorpori les
observacions emeses pels Responsables d’Espai Públic (REPs) o, si s’escau, a l’aprovació
definitiva del Projecte de Detall.

Les parts variables es calcularan aplicant el percentatge a facturar a la part percentual de cada
actuació. A la Clàusula 2 del present Plec s’enuncien els llistats d’actuacions a redactar per cada
adjudicatari, i en cadascun dels llistats hi figuren el títol de l’actuació (per exemple, avinguda Maria
Cristina), la seva llargada (258 metres) i el percentatge relatiu que cada actuació representa del total
de metratge a redactar en cada Lot (en el cas de l’exemple, 1,71 %). Aquest percentatge relatiu
(l’1,71) és el que s’aplicarà a les parts variables esmentades.
Durant el transcurs de les obres, els honoraris de direcció s’abonaran considerant:
-

Una part fixa del 50% de l’import repartida en 12 pagaments mensuals.
Una part variable del 50% que s’abonarà mensualment segons les Certificacions d’obres
emeses.

9. LLISTAT DE DOCUMENTACIÓ TÈCNICA ANNEXADA AL PRESENT PLEC
-

-

Annex “Exemple de documentació que es lliurarà als adjudicataris”: exemple de
documentació tipus que rebrà l’adjudicatari abans de l’inici dels treballs (extracte del
PCB)
Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes d’infraestructures
Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els projectes d’obra
Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta
Manual bàsic per a l’elaboració de la Memòria Ambiental associada als projectes d’obres
Manual d’estructuració Informàtica de BIMSA
Plec de Prescripcions tècniques per a la Direcció Facultativa de els obres.
Plec de Prescripcions tècniques per a l’elaboració de projectes final d’obra AS-BUILT.
Guia de control de l’ambientalització de l’execució de les obres.
Plec de Prescripcions tècniques per als treballs de gestió, planificació i control de
projectes i obres.

Barcelona, 20 de desembre de 2016
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