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1. Objecte
L'objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques és definir les condicions per la contractació del servei
de retirada de plaques de fibrociment del cementiri municipal de Granollers (Camí del cementiri, 4) i
altres serveis de retirada puntuals de materials de fibrociment en edificis municipals de Granollers.

2. Definició dels treballs
Els treballs que inclourà el servei objecte del contracte seran els següents, i que es consideraran
inclosos en els preus unitaris del contracte:
•

La gestió administrativa del Pla de Treball genèric segons els requeriments del RD 396/2006 pel
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc
d'exposició a l'amiant.

•

Mitjans de seguretat i salut establerts per garantir la seguretat dels operaris així com dels
treballadors i visitants del cementiri i la resta d'edificis municipals.

•

Retirada de la placa de fibrociment de dimensions aproximades de 1,00 x 1,00 metres amb el
muntatge dels mitjans auxiliars fins a una alçada de 2 metres i de transport, o d'altres materials
de fibrociment de forma puntual.

•

Condicionament de tots els residus de fibrociment i transport fins a magatzem de transferència
de l'empresa o a centre o abocador autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya.

•

Mesures de tipus personal i ambientals exigibles, d'acord amb la legislació vigent referent a
l'amiant.

•

Vestuari dels operaris d'acord amb l'establert per a treballs amb risc d'amiant.

3. Preu del contracte
El preu del contracte serà per un import màxim de 11.500,00€ (sense IVA) anuals que es certificaran
d'acord amb els preus unitaris oferts per l'adjudicatari d'acord amb els preus de l'annex 1.
En referència als preus de l'annex 1 es considerarà el següent:
•

Els preus seran considerats pressupost d'execució per contracte i estarà inclòs el 13% de
despeses generals i el 6% de benefici industrial. Per aquesta raó els preus inclouen tots els
conceptes d'organització general de l'empresa i oficina tècnica, pel que no es podran facturar a
part.

•

Els preus inclouran els mitjans auxiliars i de transport a excepció dels elevadors i grues per
treballs en una alçada superior als 2 metres.

•

Els preus també inclouran els mitjans auxiliars que es considerin per garantir la seguretat dels
operaris i usuaris de la instal·lació.

•

Els preus no seran objecte de cap tipus de revisió de preus durant la durada del contracte.

El pressupost del contracte es desglossarà de la següent manera:
2021
01/01/21 – 31/12/21
IVA exlòs IVA inclòs
AJUNTAMENT
GRANOLLERS

AJUNTAMENT
GRANOLLERS

2022
01/01/22 – 31/12/22
IVA exlòs IVA inclòs

TOTAL CONTRACTE
IVA exlòs

IVA inclòs

11.500,00 € 13.915,00 € 11.500,00 € 13.915,00 €

23.000,00 € 27.830,00 €

PRÒRROGA 2023
01/01/23 – 31/12/23
IVA exlòs IVA inclòs

TOTAL CONTRACTE +
PRÒRROGA
IVA exlòs IVA inclòs

11.500,00 € 13.915,00 €

34.500,00 € 41.745,00 €

4. Durada del contracte i inici de la prestació
Aquest contracte tindrà una durada de 24 mesos, a partir de l'1 de gener de 2021.
El contracte es podrà prorrogar de mutu acord, fins a un màxim de 12 mesos.

5. Condicions de l'empresa i del personal associat al servei
L'empresa haurà d'estar inscrita al RERA (Registre d'Empreses amb Risc per Amiant del Departament
d'Ocupació i Treball) durant tota la durada del contracte, i haurà de presentar l'autorització abans de l'inici del
contracte i periòdicament quan se li demani.
Degut a que els treballs objecte del contracte seran de curta durada i no programables amb antelació,
l'empresa haurà de tramitar un Pla de Treball genèric d'emergències i obtenir la corresponent autorització pel
conjunt dels treballs davant de la Direcció Territorial d'Ocupació i Treball (DTOT).
L'adjudicatari disposarà del personal necessari per cobrir totes les exigències del contracte i complirà amb
els seus empleats la legislació i els convenis vigents que els afectin.
Caldrà que l'empresa adjudicatària assigni cada una d'aquestes funcions en relació a la gestió del servei,
que podran recaure a la mateixa persona o persones diferents segons el model organitzatiu que es proposi:
• Responsable de la contracta o gestor, que tindrà funcions d'interlocutor vàlid amb l'Ajuntament i que
pugui prendre decisions que afectin la prestació del servei.
•

Encarregat, que tindrà funcions de coordinar les tasques dels operaris.

•

Un responsable d’oficina tècnica i serveis administratius, que serà el responsable en el
desenvolupament de totes les tasques informàtiques, ofimàtiques i tècniques que es defineixen en el
present plec.

Caldrà comunicar al responsable del contracte qualsevol canvi o substitució d'aquest.
Els treballadors assignats al servei objecte del contracte hauran de disposar de les següents autoritzacions:
• Formació específica de treballs amb amiant signada pel servei de prevenció de l'empresa.
• Certificat mèdic de vigilància de salut amb indicacions específiques d'exposició a l'amiant.
• Assabentat del Pla de treball específic del servei.
• Recurs preventiu (com a mínim 1 recurs preventiu en cada servei).

6. Condicions d'execució dels treballs
•

L'empresa haurà de realitzar tots els treballs que se li encarreguin que estiguin dins l'objecte del
contracte.

•

En cap cas s’efectuarà la manipulació i/o retirada d’elements de fibrociment per cap altre
personal que no sigui l’autoritzat per part de l’empresa adjudicatària.

•

Els treballs podran sol·licitar-se qualsevol dia de la setmana, inclòs caps de setmana i festius.

•

El temps de resposta per a qualsevol servei de retirada de placa de fibrociment en el cementiri
serà el mínim possible i com a màxim de 24 hores ja que és el temps que normalment es deixa
des de que es programa el servei fins que es fa la inhumació. Com a temps de resposta es
considera el temps que transcorre des de que s'avisa a l'empresa contractista fins que aquesta
arriba al lloc dels treballs.

•

El temps de resposta per als altres serveis de retirada puntual en els edificis municipals, serà
com a màxim de 48 hores.

•

Per tal de facilitar o afavorir la gestió del transport de plaques fins a magatzem de transferència
de l'empresa o a centre o abocador autoritzat per L’ACR, l’empresa podrà acumular-les un espai
concret del cementiri que se’ls assignarà, i endur-se-les quan sigui convenient.

7. Gestió d'avisos i comunicats
Totes les peticions de servei s'originaran des del personal municipal del cementiri ja que en el moment
que es comuniqui la programació d'una nova inhumació, ells seran els encarregats de desmuntar la
làpida i detectaran l'existència de les plaques de fibrociment.
En aquest moment s'avisarà a l'empresa telefònicament i paral·lelament s'obrirà una Ordre de Treball
(OT) al programa GMAO municipal (Rosmiman) i s'assignarà al contractista.
El contractista haurà de tenir accés a internet per poder entrar al programa GMAO a través d'un accés
web que se li assignarà per poder veure el detall dels treballs encarregats i el termini indicat.
Un cop realitzat el servei s'haurà d'introduir la següent informació i tancar la corresponent Ordre de
Treball.
•

Breu descripció de la feina realitzada

•

Data i hora inici i final del treball.

•

Albarà de la petició de servei signat per la persona encarregada del cementiri.

•

Valoració del treball segons els preus unitaris de l'annex 1, amb la baixa que hagi ofert l'empresa
adjudicatària.

Per a d’altres serveis puntuals de retirada de fibrociment no vinculades al cementiri també es generarà
una Ordre de Treball per cada petició de servei sol·licitada.

8. Certificació de les ordres de treball
L'adjudicatari haurà de crear un albarà per a cada ordre de treball que se li comuniqui, a mode de
justificant conforme els treballs han estat realitzats, i on s'haurà d'anotar tota la informació que servirà al
personal de STM per contrastar-ho posteriorment. Sempre que sigui possible l'albarà haurà d'anar signat
per la persona responsable del cementiri o centre on s'hagi realitzat els treballs.
Per a la valoració de les ordres de treball s'utilitzaran els preus unitaris de l'annex 1 amb la baixa que
hagi ofert l'empresa adjudicatària.

9. Certificació i facturació dels treballs
L'empresa facturarà els treballs mensualment, i en base a la certificació que es generarà amb el
programa GMAO municipal de totes les ordres de treball que s'hagin valorat i tancat durant el mes.

10. Seguretat i salut laboral
L'adjudicatari haurà de complir tota la legislació vigent en matèria de seguretat i salut laboral i abans de
començar el contracte haurà de presentar la documentació següent:
•

Comunicació d'obertura d'un centre de treball. La durada s'haurà de fer de manera genèrica
anualment i es podrà tramitar a la oficina de Gestió Empresarial – Cambra de Granollers de Can
Muntanyola (Camí del Mig, 22) o per via telemàtica.
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Comunicacio-dobertura-dun-centre-de-treball-orepresa-dactivitats-00002

•

Acceptació del procediment de seguretat que lliurarà l'Ajuntament de Granollers com a requisit
per a la realització dels treballs.

Posteriorment i trimestralment, l'empresa haurà de lliurar a través del programa GMAO municipal la
documentació següent:

•

•

•

DOCUMENTACIÓ EMPRESA
▪

DGP (Document de Gestió Preventiva) / Pla preventiu de l'empresa i concert preventiu.

▪

REA (Registre d'empreses acreditades)

▪

Assegurança de responsabilitat civil

▪

Document justificatiu d'estar al corrent de pagaments a la tresoreria de la seguretat
social.

▪

Còpia contracte del Servei de Prevenció o modalitat d'organització preventiva de
l'empresa.

▪

Còpia de la Mútua d'accidents.

▪

Nomenaments de Recursos Preventius.

▪

Document al corrent de pagaments d'Hisenda

▪

TC1 i TC2

DOCUMENTACIÓ TREBALLADORS (Una carpeta amb el nom de cada treballadors que ha
d'incloure)
▪

Certificats de formació específica de prevenció de riscos

▪

Aptes mèdics dels treballadors

▪

Informació específica rebuda pel treballadors

▪

Registre lliurament / recepció Equips de Protecció individual dels treballadors

▪

Autorització ús màquines (si cal)

DOCUMENTACIÓ MÀQUINES (si cal) (Una carpeta amb la matrícula o registre de la màquina
que ha d'incloure)
▪

Manual d’instruccions i manteniment

▪

Marcat CE

▪

Declaració de conformitat / Certificat d’adequació al RD 1215/1997 per màquines
anteriors al 1995

▪

Document justificatiu de les revisions i manteniment efectuades

▪

Projecte d’instal·lació, pla de muntatge (si es requereix camió-grua, per exemple)

▪

Certificat del correcte muntatge (si es requereix camió-grua, per exemple)

▪

Autoritzacions administratives de posada en marxa

▪

Rebuts d’assegurances en vigor. En cas de màquines incloses en l’assegurança de
Responsabilitat Civil de l’empresa, certificat de l’asseguradora on figurin aquestes
màquines.

En el cas que els contractistes subcontractin part del servei, el contractista haurà d'acreditar que ha
demanat a l'empresa subcontractada la documentació en matèria de coordinació sobre riscos laborals i
demostració de que es coordinen.
En el cas que un treballador cessi i els substitueixi per un altre amb nou contracte, caldrà comunicar amb
caràcter immediat aquesta circumstància, lliurant la documentació abans ressenyada.

11. Control de residus
L'empresa adjudicatària restarà obligada al control i correcte tractament de tots els residus que s'originin
per a la prestació del servei. Haurà de disposar de tota la documentació que permeti obtenir la traçabilitat
per verificar que el tractament ha estat correcte en tot moment.
L'empresa haurà de presentar la següent documentació abans de l'inici del contracte:

•

Alta a l'Agència Catalana de Residus amb codi de productor

•

Fitxa acceptació de residus vigent

•

Compromís d'acceptació i gestió de residus per part d'una planta o abocador autoritzat.

El tècnic responsable

Granollers, octubre de 2020

ANNEX 1: RELACIÓ DE PREUS UNITARIS
Els preus unitaris són pressupost d'execució material per contracte on hi ha inclòs les despeses
generals i el benefici industrial. Caldrà afegir el % d'IVA vigent.

PREUS UNITARIS SERVEI CEMENTIRI
Partida d'obra
Amidament

Grup

Codi

Preu

SERVEIS
CEMENTIRI

1

Servei retirada placa fibrociment nínxol segons
indicacions PPT (per a 1 unitat)

UT

207,00 €

SERVEIS
CEMENTIRI

2

Servei retirada placa fibrociment nínxol segons
indicacions PPT (de 2 a 5 unitats)

UT

175,95 €

SERVEIS
CEMENTIRI

3

Servei retirada placa fibrociment nínxol segons
indicacions PPT (de 6 a 10 unitats)

UT

165,60 €

SERVEIS
CEMENTIRI

4

Servei retirada placa fibrociment nínxol segons
indicacions PPT (de 11 a 15 unitats)

UT

155,25 €

SERVEIS
CEMENTIRI

5

Servei retirada placa fibrociment nínxol segons
indicacions PPT (més de 15 unitats)

UT

144,90 €

PREUS UNITARIS ALTRES SERVEIS
Grup

Codi

Partida d'obra

Amidament

Preu

ALTRES
SERVEIS

6

Servei 1 punt de recollida de residus amb
contingut d'amiant, embalatge, transport a
abocador autoritzat (fins a 70 Kg/punt recollida)

UT

143,75 €

ALTRES
SERVEIS

7

Servei 2 punts de recollida de residus amb
contingut d'amiant, embalatge, transport a
abocador autoritzat (fins a 70 Kg/punt recollida)

UT

218,50 €

ALTRES
SERVEIS

8

Servei 3 punts de recollida de residus amb
contingut d'amiant, embalatge, transport a
abocador autoritzat (fins a 70 Kg/punt recollida)

UT

293,25 €

ALTRES
SERVEIS

9

Servei 4 punts de recollida de residus amb
contingut d'amiant, embalatge, transport a
abocador autoritzat (fins a 70 Kg/punt recollida)

UT

368,00 €

ALTRES
SERVEIS

10

Servei 5 punts de recollida de residus amb
contingut d'amiant, embalatge, transport a
abocador autoritzat (fins a 70 Kg/punt recollida)

UT

431,25 €

ALTRES
SERVEIS

11

Servei 6 punts de recollida de residus amb
contingut d'amiant, embalatge, transport a
abocador autoritzat (fins a 70 Kg/punt recollida)

UT

483,00 €

ALTRES
SERVEIS

12

Servei 7 punts de recollida de residus amb
contingut d'amiant, embalatge, transport a
abocador autoritzat (fins a 70 Kg/punt recollida)

UT

523,25 €

ALTRES
SERVEIS

13

Servei 8 punts de recollida de residus amb
contingut d'amiant, embalatge, transport a
abocador autoritzat (fins a 70 Kg/punt recollida)

UT

552,00 €

ALTRES
SERVEIS

14

Emmagatzematge i gestió de residus en abocador
autoritzat per la Junta de Residus de Catalunya
(fins a 70 Kg/punt recollida)

UT

27,37 €

ALTRES
SERVEIS

15

Emmagatzematge i gestió de residus en abocador
autoritzat per la Junta de Residus de Catalunya
(per a cada Kg de més a partir de 70 Kg)

UT

0,39 €

Grup

Codi

MA D'OBRA

16

PREUS UNITARIS DE MA D'OBRA
Partida d'obra
Amidament
Operari autoritzat

H

Preu
45,00 €

PREUS UNITARIS DE MITJANS AUXILIARS
Grup

Codi

Partida d'obra

MITJANS

17

Camió grua de 3T

H

42,27 €

MITJANS

18

Camió grua de 5 T

H

46,97 €

MITJANS

19

Camió cistella de 10 metres d'alçària com a màxim

H

38,17 €

MITJANS

20

Camió cistella de 10 a 19 metres d'alçària

H

52,50 €

MITJANS

21

H

28,96 €

MITJANS

22

H

32,07 €

MITJANS

23

H

35,33 €

MITJANS

24

UT

43,25 €

MITJANS

25

UT

47,77 €

MITJANS

26

UT

52,52 €

H

38,55 €

UT

25,00 €

Carretó elevador elèctric de 300 kg de càrrega i
250x100 cm de plataforma
Carretó elevador elèctric de 400 kg de càrrega i
250x100 cm de plataforma
Carretó elevador elèctric de 500 kg de càrrega i
250x100 cm de plataforma
Transport de carretó elevador elèctric de 300 kg
de càrrega i 250x100 cm de plataforma
Transport de carretó elevador elèctric de 400 kg
de càrrega i 250x100 cm de plataforma
Transport de carretó elevador elèctric de 500 kg
de càrrega i 250x100 cm de plataforma

MITJANS

27

Plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de
227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repòs i 10886 kg de pes
buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

MITJANS

28

Desplaçament d'anada i tornada al lloc dels
treballs (inclou temps operari + vehicle)

NOTES:

Amidament

Preu

Segons els criteris d'adjudicació indicats en el plec de prescripcions administratives,
cada empresa haurà d'oferir una baixa lineal per als preus unitaris del SERVEI DEL
CEMENTIRI, una baixa lineal per els ALTRES SERVEIS, una baixa lineal per als
preus unitaris de MA D'OBRA i una baixa lineal per als preus de MITJANS
AUXILIARS. Les 4 baixes lineals indicades no tenen perquè coincidir.

