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1.

OBJECTE DET CONTRACÍE

de ta JGL

fobjecte del contracte és l'execució de les obres contemplades al Projecte executiu de millora
de les cobertes de l'escola Patufet sant Jordi de I'Hospitalet de Llobregat ila modal¡tat de
contracte és la d'obres.
Tal ¡com consta en l'esmentat projecte, l'objectiu és la realització dels treballs reparació de les
cobertes s¡tuades a planta quarta ¡ cinquena de l'escola Patufet Sant Jord¡.
CPV -

45261000-4

Trabajos de construcc¡ón de cubiertas y estructuras de cerramiento, y
trabajos conexos

considerant que la millor solució consisteix en contractar l'execució de les esmentades obres,
s'enumeren a continuació les fases del cicle de vida iels ¡mpactes corresponents de l'objecte
del contracte, que són rellevants idiferencials en la execució del mateix:
Fases:

o

Col.locació dels productes manufacturats.

lmpactes socials:

Captació de recursos humans, formació ¡capac¡tació en les diferents fases del cicle
o

o

rod uctiu.

Condicions laborals en les diferents fases del cicle product¡u.

Per la qual cosa, qualsevol m¡llora soc¡al en l'execució d'aquest cicle de vida esdevé una millora

qual¡tativa o quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte per tal que esdevingui una
contractac¡ó ef¡cag i efic¡ent.

Els criteris que d'acord amb l'anterior es cons¡deren adients incorporar com

a

cr¡ter¡

d'adjudicació són els següents:

o

Cr¡teris socials mitjan9ant la inclusió laboralde col'lectius desfavorables.

Les millores ofertes pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions
especials d'execució.

2.

ABAST DET CONTRACTE I DESCRIPCIÓ DELS TREBAIIS

El projecte contempla la substitució ¡ntegral de la coberta de planta quarta ¡ la col.locació de

protecció superfic¡al a la coberta de planta c¡nquena (sobre les aules).
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Conceptes inclosos al projecte

Els treballs a contractar que es

troben inclosos al Projecte, amb car¿cter no excloent, són els

següents:

o

Previ muntatge del baixant de runes, es procedirá a l'enderroc manual de la coberta

.

fins a cara superior de forjat. Es repicará també l'arrebossat de la cara inter¡or de la
barana d'obra inclós minvell.
Un cop enderrocada cada zona de la coberta, es proced¡rá a la neteja de la cara
superior del forjat. Será en aquest moment os es procedirá a inspecc¡onar v¡sualment i
amb molta cura la superfície exposada. En el cas que es detectl qualsevol patolog¡a, la
DF haurá de dec¡dir s¡ necess¡ta alguna cata

o prova de d¡agnos¡ complementaria o bé

proposará d¡rectament la solució més adient segons el seu cr¡ter¡.

.

Un cop es consideri que el suport es troba preparat, es procedirá a executar la coberta,

que constará de les següents capes:

Com a barrera de vapor, es preveu la col.locació d'una membrana per a
impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg,/m2 d'una
lámina de betum asfáltic modificat LBM (SBS)-4O-FV amb armadura de feltre de
f¡bra de vidre de IOO g/m2, adherida en calent i prévia imprimació.
Sobre la membrana, es col.locará una capa variable d'aillament de planxa de
poliestiré extruit (XPS), de 50 mm de gruix cadascuna, resisténcia a compressió

!,6L3 i 7,477 m2.K/W, amb la superfície
cantell encadellat, col.locada sense adherir. Aquesta capa s'anirá

>= 500 kPa, resisténcia térm¡ca entre

llisa

¡

esglaonant.
Sobre la capa d'aillament es col.locará una lámina de polietilé de 250 Fm ¡240
g/m2, col.locada no adherida com a separador amb el formigó de pendents.
Formac¡ó de pendents amb formigó cel'lular sense granulat, de dens¡tat 300

kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjá, amb la superfície allisada per a rebre teles
¡mpermeables. El gruix mínim de la capa será de 5cm.
Abans d'iniciar els treballs d'impermeabilització, la DF procedirá a inspeccionar

amb molta cura la superfície, per tal de garantir que és apta per a rebre les
teles. Es preveu la col.locació de membrana per a ¡mpermeabil¡tzació de
cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kí/mz de dues lámines de betum
asfáltlc modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de
5a e/m2, adherides en calent, prév¡a impr¡mac¡ó. NoTA: La membrana BICAPA
podrá estar formada per 2 lamines LBM-3o-FV, o per una LBM-3o-FV de base i
una LBM-3O-FP com a superior (ambdues adherides al suport ientre s¡) seguint
cr¡ter¡s CEC ¡ UNE 104401:2013 impermeabilització amb lámines bituminoses,
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S¡stemes i posada en obra". Es procedirá a reforgar les teles a la trobada amb

paraments vert¡cals, a les juntes de d¡latac¡ó i a la trobada amb les buneres. La
impermeabilització es perllongará per els paraments verticals com a mín¡m
20cm i la trobada es resoldrá amb m¡tja canya. Aquest remat es rebrá amb una
regata per¡metral al parament vertical.
Sobre la tela impermeable es col.locará una l¿mina de geotéxtil format per
feltre de poliprop¡lé no teix¡t lligat mecán¡cament de 190 a 200 g/m2, col'locat
sense adherir.

Com a acabat, es preveu la col.locació de doblat de paviment. La capa inferior
de rajola fina i la superior de gres extruit ant¡lliscant segons normativa vigent.

El minvell perimetral será com a mínim de 20cm idel mate¡x gres que el
d'acabat de coberta.
Es col'locaran com a mínim quatre boneres sifóniques d'et¡l¿ propilé dié
(EPDM) de diámetre 110 mm amb tapa metál'l¡ca, adherida sobre l¿mina
b¡tum¡nosa en calent

2.2

Altres conceptes inclosos

Així mateix, s'entendrá inclós, en tot cas, a títol enunciat¡u i no excloent, els conceptes que es
menc¡onen a cont¡nuac¡ó:

Les despeses generals d'empresa
lim¡taran al espec¡ficat al projecte.

iel

benefici industrial del Contractista que es

Les despeses d'elaboració, aplicació iexecució del Pla de Seguretat

iSalut, d'acord

amb l'Estudi de segufetat ¡salut o Estudi Bás¡c de seguretat isalut redactat a l'efecte.
Les despeses de muntatge, conservac¡ó i retirada d'instal'lac¡ons pel subm¡n¡strament
d'a¡gua i energ¡a eléctr¡ca necessaris per l'execució de l'obra, així com drets, taxes o
imports de presa de corrent, comptadors ¡ altres elements.
Les despeses derivades de l'obtenció d'aquells perm¡sos que fossin necessaris per l'ús
dels serveis públ¡cs, tránsit per cam¡ns públics o privats, instal lació de tanques d'obra
o const¡tuc¡ó de servituds oer l'execució de la mateixa, talls de carrers.
Les despeses de les taxes de legalitzac¡ons, permisos i ECAS.

Les despeses derivades dels consums de les diferents fonts energét¡ques per dur a
terme les obres. La implantació dels serveis prov¡s¡onals d'obra iles escomeses
corresoonenrs.
Subm¡n¡strament, col'locació iconservació de senyals ielements de seguretat dins de
l'obra i de les zones de tercers i en les zones d'inici ifinal de l'obra; la guarda de l'obra i
la v¡giláncia d'afecc¡ons a tercers.
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Despeses derivades per mantenir el grau de neteja necessari, segons cr¡ter¡ de la DF,

per tal de garantir el correcte funcionament de l'obra.
La conservac¡ó de l'obra durant la seva execució i durant el term¡ni de garantia.

Despeses corresponents

a

plantes, ¡nstal.laclons

i

mitjans auxiliars,

¡

equips de

mao u¡nária.

Despeses d'instal.lació

¡ret¡rada de tota classe de construcc¡ons auxiliars, plantes,

instal.lacions i eines.
Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipósits de maquinária ¡ mater¡als.
Despeses de retirada materials rebutjats, evacuac¡ó de restes, neteja general de l'obra
i zones limítrofes afectades per l'execució de la mateixa (inclós taxes d'abocadors).
Despeses de reparació i reposició de vials i serveis que afectin al Contractista per a la

realització de treballs.
Despeses der¡vades de les ampliacions o connexions de serveis definit¡us d'electricitat,

a¡gua, gas, teléfon ixarxes de comunicació per a la correcta explotació de les obres

objecte de contracte, d'acord amb les poténcies, consums ¡característ¡ques definides
en el Projecte. Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexió de les
companyies subm¡nistradores

ia

les obres

i

instal.lac¡ons necessáries oer a la seva

mater¡alització.

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs
nocturns, en hores extraordináries o d¡es festius, necessaris per complir el pla d'Obres
iel termini acordat.
Resoluc¡ó d'incidéncies que puguin produ¡r les obres en la mobilitat en l'entorn degut
a fenómens naturals (pluges intenses, etc.) o als propis treballs d'execució d,obra.

Danys a tercers mot¡vats directament en la forma d'execució de l'obra.

Tant el pressupost base de licitac¡ó com els preus unitar¡s de les diferents un¡tats
d'obra consignats en el pressupost del projecte d'obra municipal a executar, es
consideraran preus tancats a tots els efectes.
3.

METODOTOGIA I PROCÉS D'OBRA

Els treballs s'haurien d'executar preferentment en període de vacances escolars. En cas que no
sigui possible is'executi alguna feina en període lectiu, el contractista haurá d,adaptar-se al
funcionament del centre i haurá de prendre les mesures que siguin necessáries per garant¡r la

seguretat dels usuaris. Per tal motiu es podrá procedir a una suspensió temporal de l,obra
(parcial o total).
En qualsevol cas, durant

el procés d'enderroc de coberta i repicat dels arrebossats,

ser¡a

necessar¡ que el centre estigui tancat.
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Per tal de coordinar adequadament l'execució dels treballs, abans d'iniciar les obres, es
definirá un protocol conjunt amb l'empresa adjudicatária, la direcció de l'escola ila DF on
quedará reflectit amb exact¡tud l'ámb¡t d'obra, accés dels operaris, zones d'acopi, zones de
cárrega i descárrega, l¡mitac¡ons d'horar¡s, etc...
El

contractista tindrá l'obligació d'informar puntualment a la

DF

ia

D¡recc¡ó de l'equ¡pament de

qualsevol incidéncia que pugui afectar als usuaris.
L'obra s'executará per fases, amb aquest ordre:

a) Arrencada tela autoprotegida planta c¡nquena
b) Enderroc de coberta en quatre fases per tal de minim¡tzar

l'exposició del forjat a les
pluges. Així, un cop s'enderroca i neteja la superfície es col'loca la barrera de vapormembrana impermeable, ies pot procedir a enderrocar la següent pastilla. En aquesta

fase també s'aprofitará per repicar els minvells i el revestiment de barana ocult.

c)

Un cop acabada la col.locació de la primera capa d'impermeable es procedirá

d)

executar la resta de la coberta de planta quarta i planta c¡nquena.
Tots els treballs relatius als acabats s'executaran preferentment abans de la col.locació
de l'últ¡ma capa de paviment (gres).

4,
0L.

a

OBIIGACIONS TECNIQUES DEL CONTRACTISTA

El contract¡sta que resulti adjud¡catari haurá de facilitar abans de comengar l'obra el
quadre de dedicació previst dels components que l'executaran i la distribució de les seves
responsab¡litats. Aquest equip no podrá ser substituil durant el termini d'execució del
contracte sense I'autor¡tzació expressa de I'Ajuntament.

02.

Designar un Cap d'obra, técn¡c competent, responsable per a la bona marxa dels treballs i

el comportament del personal; també ha de fer d'enllag amb els corresponents serveis
municipals, el responsable del contracte i el director facultat¡u. El Cap d'obra designat pel
contract¡sta, en compl¡ment d'alld que preveu el Plec General, haurá de tenir la capacitat
técnica necessária, que es concreta en:
Titulació mínima d'enginyeria/arquitectura técn¡ca, amb un mínim d'experiénc¡a de 5
anvs en execució d'obres.
Si escau, el

03.

contract¡sta s'obliga a designar un suplent amb les mate¡xes característiques.

Haurá de disposar, en nombre suficient, de quadres intermedis d'especialització i obrers

en els d¡ferents oficis que hagin d'intervenir en els treballs objecte del contracte.
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L'Encarregat/s

de les obres t¡ndr¿/n ded¡cació

exclusiva per

a les obres objecte

del

0resent contracte.

04. L'adjudicatar¡

d¡sposar¿ d'equips

de treball amb tots els m¡tjans auxiliars,

eines,

maqu¡nária, mater¡als, mitjans ielements de seguretat, m¡tjans per a desviació de tr¡nsit ¡
senyalització i mitjans de transport, així com del personal auxiliar, necessar¡s per a la
correcta execuc¡ó dels treballs.
05. El contractista haurá de disposar en tot moment del personal necessari per a I'execució de

les obres amb un nombre mínim de treballadors, f¡ns i tot en época de vacances. El
contractista disposará, a més, d'un equ¡p permanent, ide la maquinár¡a i mitjans auxiliars

per a la real¡tzació de treballs urgents que requereix¡n una inteNenc¡ó
¡mmed¡ata. Tota la maqu¡nária ivehicle haurá de dur dist¡nt¡u. mostrant el nom de
I'empresa adjudicatária del contracte, dom¡c¡l¡ social, teléfon irétol indicatiu de I'empresa
necessaris

contractista adjudicatária.
06. L'adjudicatar¡ haurá de disposar d'un equip d'urgéncia/emergéncia preparat per a actuar

en qualsevol moment, tant en horari fora de la jornada laboral, hores nocturnes, com en
dies festius, per a atendre les possibles inc¡déncies de qualsevol índole que es produeixin
derivades de l'execució de les obres objecte del contracte. Per a aquesta f¡ haur¿ de
disposar d'un m¡tj¿ de localització que permeti la immediata activació dels disposit¡us
d'emergéncia (comunicació permanent id¡recta de telefonia móbil).
07. El contract¡sta haurá de presentar abans de comengar l'obra el preceptiu Pla de Seguretat

aixícom un Pla de Gest¡ó de residus i una olanificació de l'obra.
08. Per a opt¡m¡tzar I'espai públic iel¡minar els aplecs intermed¡s, el contract¡sta disposará

d'un local, de característiques adequades isuficientment próxim a I'obra, on albergará
l'oficina d'obra, el magatzem de pet¡tes eines, els vestuar¡s, menjador i serveis higiénics
del personal de l'obra.
09.

No s'aplegará en obra més material que el d'ús ¡mmediat, disposant-se d'un espai
convenientment limitat, d¡ntre del tancament general de I'obra, per a aquest menester.
Així mate¡x, els materials d'excavació i demolició preferiblement es carregaran ¡
transportaran a abocador en el mateix moment de la seva generació.

10. El contract¡sta vetllará per les condicions de seguretat ¡ protecc¡ó viária en les obres; pel

que haurá de complir en tot moment, les disposicions legals que s'estable¡x¡n en aquest
sentit i seguir les ordres i ¡nstrucc¡ons que doni la Guárdia Urbana, els Serveis Técn¡cs
d'aquest Municipi iel Coordinador de Seguretat ¡ Salut de les obres. El contract¡sta
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col.locar¿, al seu cárrec, els elements d'informació, protecc¡ó, seguretat, senyal¡tzació,
desviament de tráns¡t i publicitat dels treballs necessaris per a la immediata execució dels
treballs, d'acord amb la normativa de les administrac¡ons que interv¡nguin iespecialment
al oue es refere¡xen al desv¡ament ¡talls de tráfic.

Complir la normativa mun¡cipal sobre med¡ ambient, comunicació isenyal¡tzac¡ó d'obres,

d'acord amb les directrius mun¡c¡pals, ¡ aniran al seu compte i cárrec les despeses
derivades de la seva aplicació. En cas d'incompl¡ment, I'Ajuntament executar¿ les
prescripcions de l'esmentada normativa i descomptará el seu ¡mport de la primera
certificació que s'expedeix¡ o de les següents, si fos necessar¡.
72. Dur a terme la vigiláncia iel respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i
protecc¡ó de I'obra, ¡la resta d'obligacions en matéria de seguretat isalut en el treball,
d'acord amb la legislació vigent, ¡ aniran a cárrec seu les despeses corresponents.

de l'evolució dels treballs m¡tjangant l'actualització del
cronograma dels treballs contemplats en el projecte. Aquesta informació ha de ser

15. Informar amb carácter mensual

facilitada de forma telemática per tal de ser publicada al web mun¡c¡pal.
14. El contract¡sta iniciará les obres replantejades en el terreny ¡ assenyalant les referénc¡es
pr¡ncipals. El replanteiB ser¿ sotmés a I'aprovac¡ó dels Serveis Técnics Mun¡cipals que
donaran I'autor¡tzació per a I'inici de les obres. En cas contrari, es dictaran les oportunes
ordres per a la seva correcta execuc¡ó, manten¡nt els treballs suspesos temporalment

15.

La Inspecció Facultativa de les obres estar¿ a c¿rrec de la Direcció de les Obres, Serve¡s
Técn¡cs Mun¡c¡pals

¡el

Coordlnador de Seguretat iSalut, així com d'aquells técnics que

des¡gni I'Adm¡nistrac¡ó.

ro. S¡ la D¡recc¡ó Facultat¡va (sempre que es parl¡ de Direcció Facultativa, es considerará
integrada a ella el Coordinador de Seguretat ¡ Salut), tingués raons per creure en
I'existéncia de vic¡s ocults de construcc¡ó en les obres executades, donará les ordres
oportunes per a la realització dels assajos, destructius o no, que cregui necessaris per
reconéixer els treballs que suposi defectuosos.

Les despeses generades

aniran a cárrec del
contract¡sta sempre que aquests assajos conf¡rm¡n I'existénc¡a de v¡c¡s ocults. En cas
contrari seran satisfets per I'Adm¡nistració.

t7. La Direcció facultativa o els Serveis Técnics Municipals, en cas de desobediéncia a les
seves instruccions, man¡festa ¡ncompeténc¡a o negligénc¡a greu que comprometi o
pertorbi la marxa de les obres, podrá requerir al contract¡sta perqué separi de I'obra als
treballadors responsables de la pertorbació.
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18.

L'adjudicatari es responsabilitzará de la manca de respecte, de la manca d'educacló o mal
tracte que el personal observi cap als veins, així com de produir soroll excessiu durant la
prestació dels serveis.

19.

Realitzar les preses provisionals

i

les tanques d'obra, i van a cárrec seu les despeses

corresponents
20. Responsabilitzar-se de que les instal.lacions d'aigua, gas ielectricitat són executades per
¡nstal.ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possess¡ó dels corresponents

títols exped¡ts per I'Administrac¡ó competent.

Tots els permisos illicéncies necessaris per a l'execuc¡ó de l'obra seran sol'licitats,
gestionats itram¡tats per l'adjudicatari ¡ al seu c¡rrec, excepte els relatius a expropiacions,
imposició de serv¡tuds respecte a organismes de l'Administració illicéncies municipals ¡
tr¡buts locals
Fer-se c¿rrec de

la redacció de tots els documents (projecte, certificació i butllet¡ns)

¡

trámits necessaris per a la legalització de les ¡nstal'lacions davant els Serveis d'lndústria de
la General¡tat de Catalunya. L'obra no es considerará conclosa fins que els esmentats
trámits no estiguin totalment real¡tzats.
¿3. El contractista será resoonsable de la qualitat técnica de l'obra executada així com de les

conseqüéncies que es dedueixin per l'Administració o per a tercers de les omisslons, els

errors, els métodes inadequats o les conclus¡ons incorrectes en l'execució del contracte.
Es troben inclosos tots els treballs relatius a transport col'locació dels elements

i

relacionats anteriorment.

24. El contract¡sta haurá d'abonar a l'ent¡tat que realitzi el Control de Qual¡tats les despeses

que aquests generin fins un máxim del I,5 % del ¡mport d'execució material del
projectes, d'acord amb el programa que a l'efecte confeccionará la Direcció Técnica. Un
cop inic¡ades les obres, l'empresa responsable del control de qualitat, lllurará a la DF
d'igual manera que al contractista, tots aquells informes de proves iassa¡gs es real¡tz¡n.
25. Responsab¡l¡tzar-se de qué tots els elements metál.lics de la ¡nstal.lac¡ó que estigu¡n a
l'abast tant dels transeünts com del personal que els hagi de manipular es connect¡n amb
presa de terra segons la Instrucció técn¡ca complementária ITC-BT-018 del Reial Decret
842/2002, de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotécnic de baixa tens¡ó, ¡
modificacions oosteriors.

PLEC DE CONDICIONS TECNIOUES

.\iir¡t¿¡ne¡1 dr i Ho,p

r,)Lr'l

Contracte d'obra corresponeñt al "Projecte executiu de m¡llora de les cobe¡-tes de
l'escola Patufet SantJordide l'Hospitalet de Llobretat." Erped¡ent: 0-27/2019
i

.ii i:l alr -r.]

Aprovat per ta Junta de Govern Loc:.
en sessió de ¡...il..;...-__.. ?0r0

o,un,"r"nt

6)

de uHosp¡taret

fuea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme ¡ Sostenib¡litat

Vicesecretari - secretar¡ técn¡c
de
5.

La

JGL

QUALITAT MEDIAMBIENTA[: OBIIGACIONS MEDIAMBIENTALS DEt CONTRACTISTA

Consideracions generals

L'Hospitalet de Llobregat és un del 40 mun¡cip¡s de l'área metropol¡tana de Barcelona que

const¡tueixen l'ámbit d'aplicació del Pla de Millora de la Qual¡tat de l'Aire, horilzó
(PAMaA 2020) ique conforma la Zona 1de qualitat del aire.

2O2O

El Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de
I'amb¡ent atmosféric té com a object¡u assolir els nivells de qual¡tat de l'aire per a les partícules
de diámetre inferior a 10 m¡cres (PM10) i el dióxid de nitrogen (NO2) als nivells que determ¡na
la legislació europea.

El Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire preveu actuacions ambientals
addicionals per a aquestes situac¡ons, les quals s'anomenen situacions d'episodi ambiental de
contaminació. Davant aquests ep¡sod¡s, el Departament de Territori iSostenibil¡tat procedeix a
l'activació del protocol per contaminació atmosférica.
L'Ajuntament de l'Hosp¡talet está redactant un protocol de prealerta, en el que establirá un
segu¡t de mesures com la de aturar TOTES LES OBREs, a les zones def¡n¡des com Zona
d'Atmosfera Protegida del munic¡p¡ (ZUAP), o la que es defineixi en el protocol.

front ep¡sodis d'alerta i prealerta, l'Ajuntament de l'Hosp¡talet determ¡na un conjunt
de mesures complementáries a les previstes per la General¡tat de Catalunya relat¡ves a les
obres en execució. Aquestes mesures van orientades básicament a evitar la resuspensió de
partícules a l'aire, fet que representaria un increment de les concentracions d'aquestes i per
tant un empitjorament de la situació. Les mesures suscept¡bles d'activació són les següents:
Per a fer

Regar amb a¡Bua, freática allá no hi hagi subm¡n¡strament, les zones d'obra a cel obert

o bé les que afectin a la via públ¡ca.
Extremar el compliment de la guia de neteja relativa a les obres de la c¡utat.
Evitar les act¡v¡tats que gener¡n pols a les obres.
Suspensió temporal

e immediata de les obres fins la desact¡vació del protocol

per

contaminació atmosfér¡ca, o prealerta en zones ZUAP

Altres mesures específiques segons la naturalesa ifase de l'obra, a definir pel técn¡c
municipal responsable de l'obra iel Protocol definit per l'Ajuntament de l'Hosp¡talet
Aquesta relació de mesures no és lim¡tativa ies podran aplicar independentment de l'activació
del Protocol de la General¡tat amb l'objectiu assenyalat anter¡orment de no empitjorar la
s¡tuac¡ó.
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En el moment de la s¡gnatura el contracte, l'adjud¡catari s'adherir¿ al protocol establert per

l'Ajuntament relat¡u als ep¡sod¡s de prealerta, o en el seu cas al Protocol de la Generalitat de
Catalunva.
Per tal de garantir l'aplicac¡ó d'aquestes mesures de qualitat ambiental, així com la resta de

mesures de caire mediambiental establertes en la leg¡slac¡ó actual (com és la gestió dels
residus de l'obra), a l'acta de replanteig s'inclourá una persona responsable anomenada per
l'empresa adjud¡catária com a responsable amb¡ental de la obra.
L'aplicació d'aquestes mesures complementaries ser¿ determ¡nada per l'Area Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme iSostenibilitat iserá comunicada pel técnic municipal responsable de
l'obra a la persona des¡gnada per l'empresa adjud¡catária. Aquesta persona será la responsable
davant l'ajuntament dels temes mediamb¡entals relatius a l'execució de l'obra, durant tot el

termini d'execució. L'aplicació de les mesures será de carácter obl¡gator¡ ¡el seu incompliment
podrá esdevenir en la imposició de sancions, les quals queden estipulades al Plec de condicions
adm¡n¡strat¡us.
El cas que fos necessária la suspensió

temporal de l'obra, aquest temps es descomptaria del

term¡ni f¡xat al contracte, sense que aixó suposi cap penal¡tzació per part de l'Ajuntament.

Davant l'apl¡cac¡ó de qualsevol mesura, el contractista no podr¿ reclamar per despeses
addic¡onals (tant materials com de ma d'obra) ni reclamar cap t¡pus de danys i perjudicis,
inclós en el cas de suspens¡ó temporal de l'obra.

El responsable amb¡ental de l'obra, designat per l'adjudicatari, lliurará mensualment un
informe resum de totes les act¡vitats realitzades a l'obra referents a la qualitat amb¡ental a¡xí
com de la gest¡ó de res¡dus real¡tzats durant el mes anterior amb especial atenc¡ó respecte els
ep¡sod¡s de contam¡nació amb¡ental.

Consideracions relatives a la gestió del fibrociment

Independentment de les obl¡gac¡ons mediamb¡entals estándards del municipi, el contract¡sta
procedirá a executar am¡daments específiques d'emissió de partícules durant el procés de
gestió del fibrociment.
6. CONTROI DOCUMENTAT: OBLIGACIONS DE CONTROT DOCUMENTAT DEt CONTRACTISTA

6.1

Control documental previ a I'execució de l'obra

Acreditac¡ó titulació Cap d'obra
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Abans del inici de l'execució de les obres, s'haurá d'acred¡tar la capacitat técnica del Cap

d'obra, segons l'assenyalat

a l'apartat "Obligacions técniques del contractista", que

es

concrera en:

¡

Titulació mínima d'eng¡nyer¡a/arquitectura técnica, amb un mínim d'experiéncia de 5
anys en execució d'obres.

6.2

control documental durant l'execució de l'obra

Independentment del control de qualitat de l'obra relatiu al procés de supervisió per al
compl¡ment dels requisits normatius ¡de projecte i del control mediambiental desenvolupat a
l'apartat anterior, el contract¡sta, en base a l'article 128 de la LCAP, haurá de ll¡urar tota la
documentació relacionada amb els cr¡teris d'adjudicació pels quals hagi obtingut alguna
puntuació ¡altres condicions d'execució assenyalades al Plec de condicions admin¡stratives.
Així, el contract¡sta haurá de lliurar mensualment, juntament amb la certificació, un informe
amb el títol "CONTROL DoCUMENTAL". El lliurament d'aquest document será imprescindible

per a procedir al pagament de la certificació icontindrá, com a mínim, el següent recull
documental:
Subcontractac¡ó
S'haurá de lliurar la documentació relativa a subcontractació de l'obra següent:

.

L'empresa contract¡sta haurá d'aportar, relació detallada

de les empreses

subcontractistes o empreses subministradores.

.

Llistat de treballs subcontractats amb centres Especials de Treball o Empreses d'inserció
(en cas d'haver-se ofert a la licitac¡ó).

Gest¡ó de residus
S'haurá de lliurar la documentació relativa a la gestió de residus de l'obra següent:
Albarans, cert¡ficats iabonaments de taxes dels centres de rec¡clatge, de selecc¡ó i/o
dipósits autoritzats, de tots els res¡dus generats a l'obra relatius a enderrocs,

moviment de terres així com els generats per l'obra nova.
La

documentació completa relativa a la gestió del fibroc¡ment, segons normat¡va

vrgenr.
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5.3

Control documental per a la recepció de l'obra

de ta JGL

Préviament a la convocatória de la recepció de I'obra, el Contract¡sta facil¡tará a la D¡recció
facultativa, per a la seva aprovació, la documentació següent:

o

Col.lecció de plánols AS-BUILT convenientment acotats ¡ referenc¡ats en format
digital (DWG + CAD) d'acord amb les instruccions del Departament de Cartograf¡a
de l'Ajuntament.

¡
.
o
.

Memória, en format d¡g¡tal (DOC + PDF) ¡ paper.
Legalitzacions, referits a les instal'lacions (si fos necessari)
Relació d'empreses subministradores de mater¡als ¡ ¡nstal'lacions.

Dossier de documentació refer¡da al control de qualitat ¡ resultats dels assajos
corresponents al Pla de Control de Qualitat.

NO E5 CONVOCARA LA RECEPCIÓ FINAL FINS QUE, ELS SERVEIS TECNICS DE L,AJUNTAMENT,
HAGIN COMPROVAT LA DOCUMENTACIO APORTADA.

a

19 de iuliol de 2019

Arqu¡tectá Mun¡c¡pal

La d¡rectora de serveis d'Espai Públic, Hab¡tatge, Urbanisme i Sostenibilitat que subscriu,
informa que és procedent l'aprovació d'aquest Plec de cond¡c¡ons técn¡ques ¡ en aquest sent¡t
així ho proposa a l'órgan competent.

Blanca Atielf?á Gatnau

Directora de

ffi

Públic, Habitatge,

lnisme i Sostenib¡litat
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