PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Museu del Treball
i la Indústria Viva

PROJECTE DE MUSEÏTZACIÓ PER AL "MUSEU DEL TREBALL I LA INDÚSTRIA VIVA" DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
GENERALITATS
1-Documents del projecte.
El projecte és el document contractual. Forma part del Projecte els següents documents: Memòria i
Annexos, Plànols i Pressupost.
El contractista i/o constructor és responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la
suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents del projecte.
En cas de contradicció entre la documentació gràfica i l’escrita, preval la documentació escrita.

El contractista i/o constructor designarà un "Cap d'Obra", segons les condicions establertes en la LOE.
El contractista i/o constructor està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va
comprometre en la licitació. El personal del contractista i/o constructor col·laborarà amb la Direcció
Facultativa. El contractista i/o constructor facilitarà a la Direcció Facultativa les dades necessàries per
a l’elaboració de la documentació d’obra executada.
El "Llibre d'Ordres i Assistències" restarà en tot moment a l’obra, sota la custòdia del contractista i/o
constructor i a disposició de la Direcció Facultativa. El contractista i/o constructor o el seu “Cap d’Obra”
signaran l’assabentat de les ordres i assistències.
El contractista i/o constructor ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, abans de l’inici de
l’obra, que ha d’aprovat el coordinador de seguretat i salut en la fase d’execució; i presentar-lo a
l’autoritat laboral competent.

Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat
com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director d’Obra quedin
suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte.

La Comunicació d’Obertura del Centre de Treball, l’ha de presentar el contractista i/o constructor i
subcontracta / subcontractista, quan s’inicia l’obra, a l’autoritat laboral competent, adjuntant el Pla de
Seguretat i Salut en el treball i el Document d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, signat
pel coordinador de seguretat en fase d’execució.

2- El promotor

El contractista i/o constructor ha de lliurar al promotor els certificats de garantia del material i
instal·lacions de l’edifici i li ha de subministrar la informació necessària per tal que el promotor pugui
omplir el Llibre de l’Edifici.

El promotor decideix, impulsa, programa i financia, amb recursos propis o d’altres, les obres d’edificació
per al ell mateix o per la posterior alienació, lliurament o cessió a tercers. Les obligacions del promotor
estan especificades en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación (LOE).
El promotor ha de subscriure l’assegurança obligatòria segons la LOE.
En fase de redacció del projecte, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l’elaboració del projecte d’obra, quan en el projecte intervinguin diferents projectistes.
En fase de redacció del projecte, el promotor esta obligat a que s’elabori un Estudi de Seguretat i Salut
o un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, depenen d’una sèrie de supòsits, establerts per la normativa
vigent en temes de seguretat i salut en obres de construcció; estudis signats en ambos casos per
tècnics facultatius.
En fase d’obra, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut, abans de l’inici
dels treballs o quan es constati que en l’execució intervingui més d’una empresa, o una empresa i
treballadors autònoms, o diferents treballador autònoms.
L’ Avís Previ, l’ha de presentar el promotor de l’obra, abans de començar els treballs, i presentar-lo a
l’autoritat laboral competent .
L’obligatorietat de la formalització del Llibre de l’Edifici correspon al promotor.

3-El contractista i/o constructor
El contractista i/o constructor assumeix, amb el promotor, el compromís d’executar amb mitjans
humans i materials, les obres o part de les mateixes segons projecte i contracte. Les obligacions del
contractista i/o constructor estan especificades en la LOE.
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4- Compliment de les disposicions vigents, contractista i/o constructor.
El Contractista i/o constructor acomplirà les normes bàsiques de l’edificació i reglamentacions
tècniques d’obligat compliment.

5- Indemnitzacions per compte del contractista i/o constructor.
Particularment el contractista i/o constructor haurà de reparar, al seu càrrec, els danys i els perjudicis
que causin als bens i serveis públics o privats ,en ocasió de l’execució de l’obra, indemnitzant als
perjudicats.
El contractista i/o constructor adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de
rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums,
etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.
El contractista i/o constructor haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització
les servituds afectades, sent a compte del contractista i/o constructor els treballs necessaris per a tal
fi.

6- Despeses a càrrec del contractista i/o constructor.
Aniran a càrrec del contractista i/o constructor, si en el contracte no es preveu explícitament el contrari,
les següents despeses:
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- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
- Despeses de construcció, retirada i protecció de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions,
ferramentes, etc.
- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
- Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament.
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per subministrament d'aigua i energia
elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa,
comptadors, etc.
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals.
- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones
confrontades, afectades per les obres, etc.
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents a
Expropiacions i Serveis afectats.

El contractista i/o constructor obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es
farà càrrec, a més, al seu compte de totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es
presentin.
El contractista i/o constructor notificarà a la Direcció Facultativa, amb suficient antelació, les
característiques dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries,
tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat.
El contractista i/o constructor no podrà aplicar a l’obra, materials, la procedència i la qualitat dels quals
no hagi estat aprovada per la Direcció Facultativa.
Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici de la Direcció Facultativa, de qualitat
suficient, malgrat que no s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. La qualitat considerada
com a suficient, serà la més completa, de les definides a la normativa d'obligat compliment.
Els subministradors de materials de l’obra, han de complir amb les obligacions establertes en la LOE,
per a subministradors de productes de construcció (especificacions del material, instruccions d’us i
manteniment, garanties de qualitat, etc..).

- Despeses de senyalització i seguretat en l’obra.

9- Obres provisionals

- Despesa de col·locació, muntatge i desmuntatge, d'una tanca perimetral provisional de protecció de
característiques a definir per la Direcció Facultativa, que hi romandrà durant tot el període d’execució
de l’obra i fins que la Direcció Facultativa ordeni la seva retirada.

El contractista i/o constructor executarà o condicionarà en el moment necessari, les carreteres, camins
i accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb
els accessos dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte i a les instruccions que rebi de
la Direcció Facultativa. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres
provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives.

7- Replanteig de les obres
El contractista i/o constructor realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la
correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció Facultativa. Haurà de
marcar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció Facultativa consideri necessaris.
Tots els materials, equips i ma d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista
i/o constructor.

8- Materials
Hauran d'observar-se les següents prescripcions:
Si les característiques dels materials estiguessin fixades en el contracte, el contractista i/o constructor
haurà d'utilitzar-les obligatòriament, llevat de l'autorització expressa de la Direcció Facultativa. Si fos
imprescindible, a judici del promotor, canviar aquella característica, la Direcció Facultativa haurà de
donar el seu vistiplau i autoritzar el canvi.
Si la Direcció Facultativa rebutja els materials, per no complir les prescripcions del present Plec, el
contractista i/o constructor tindrà l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les
prescripcions.
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Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les obres, a
judici de la Direcció Facultativa sent, per tant, conveniència del contractista i/o constructor per a facilitar
o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament.
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc.,
necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i
circulació del personal i visites d'obra de la Direcció Facultativa.
El contractista i/o constructor haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones
condicions de circulació i senyalitzar-los adequadament.
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista
i/o constructor.

10- Gestió de residus
El contractista i/o constructor realitzarà la gestió de residus, d’acord amb la normativa vigent i les
indicacions de la Direcció Facultativa:
-Reutilitzant o reciclant els residus en la mateixa obra.
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-Gestionant els residus fora de l’obra en: instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats de terres,
enderrocs i runes de la construcció.

El contractista i/o constructor està obligat a conservar, a càrrec seu, l’obra, des del moment d'inici fins
a la recepció de l’obra.

La localització de instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats, així com les despeses que comporti
la seva utilització, seran a càrrec del Contractista i/o constructor.

Seran a càrrec del contractista i/o constructor la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin
estat objecte de robatori. El contractista i/o constructor ha de tenir cobert mitjançant assegurança o
altre mecanisme, l’acció de possibles actes vandàlics i incendis, a l’obra.

La gestió dels diferents tipus de residus que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu
de sobrepreu.
Si el Projecte preveu, que el material obtingut de l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases, ha
d'utilitzar-se per terraplè, reblerts, etc., i la Direcció Facultativa rebutja l'esmentat material per no
complir les condicions del present Plec, el contractista i/o constructor haurà de transportar l'esmentat
material a instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats, sense dret a cap abonament
complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar
majors quantitats de material procedent de préstecs.
El sol·licitant de la llicència d’obres ha d’acreditar, davant de l’ajuntament, haver signat amb un gestor
autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per
tipus, tal com estableix la normativa vigent.

14- Manteniment de vials en situació d’ús públic
Són a càrrec del contractista i/o constructor, les despeses de manteniment de vials, en situació d’ús
públic, que s'hagin de conservar en servei durant l'execució de les obres.
El contractista i/o constructor programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències
siguin mínimes i si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, senyalitzantlos correctament, sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses
ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es
consideraran incloses en els preus del contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació.
En el cas, que això impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes
seran definides per la Direcció Facultativa i el possible cost addicional estarà inclòs en els preus unitaris.

11- Servituds i serveis afectats
Les servituds i serveis afectats, apareixeran definits en el Projecte. Els elements afectats seran
traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.
El contractista i/o constructor tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització,
protecció o desviament, dels serveis afectats, que la Direcció Facultativa, consideri convenient per a la
millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al contractista i/o
constructor.

12- Preus unitaris i partides alçades
La relació de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura en el
present Plec, no és exhaustiva. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per
a executar cada unitat d’obra, es consideren inclosos en el preu unitari o partida alçada, corresponent.
Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra o
complementàries a la unitat d'obra, malgrat que no figurin en documents contractuals, si es consideren
necessari/es, a judici de la Direcció Facultativa, hauran d'executar sense ser motiu de sobrepreu del
contracte.

13- Conservació de les obres
Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs necessaris pel manteniment de les obres en
perfecte estat de funcionament i policia.
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15- Existència de servituds i serveis existents.
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol
tipus, o de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània
de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el contractista i/o constructor estarà obligat
a emprar els medis adequats per a l'execució dels treballs, senyalitzant-los, de manera que eviti la
possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus.
El contractista i/o constructor sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de
Serveis, plànols de definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades
de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions
de rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de
reclamació.

16- Desviament de serveis.
Abans de començar les excavacions, el contractista i/o constructor, basant-se en els plànols i dades
que disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny
els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los
malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar.
Si la Direcció Facultativa es mostra conforme, sol·licitarà de l'empresa del servei afectat i organismes
corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant
factura. Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses dels serveis afectats, sol.liciten la
col·laboració del contractista i/o constructor, aquest haurà de prestar l'ajut necessari.

PROJECTE DE MUSEÏTZACIÓ PER AL "MUSEU DEL TREBALL I LA INDÚSTRIA VIVA" DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

17- Mesures d'ordre i seguretat.
El contractista i/o constructor esta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a
la bona i segura marxa dels treballs, segons legislació vigent.
En tot cas, el contractista i/o constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant
l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a
alguna altra persona o Entitat.
Serà obligació del contractista i/o constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per
incapacitat permanent o mort dels seus obrers així com l'obligació de tenir-los donats d'alta a la
Seguretat Social.
Les obligacions i responsabilitats del contratista i/o constructor, en referència a prevenció de riscos
laborals en les obres d’edificació es regiràn segons la legislació vigent.

18- Abonament d'unitats d'obra.
Els conceptes amidats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, s’entendrà que es
refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir
en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per
assegurar el correcte funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es
considerarà inclòs en els preus unitaris del contracte, no podent ser objecte de sobrepreu. L'ocasional
omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni
de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els preus del contracte. Els materials i
operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment.

La recepció es concretarà en un acta signada pel promotor i el contractista i/o constructor, com a
mínim, en contingut de l’acta esta recollit en la LOE.
El promotor podrà rebutjar la recepció de l’obra, de forma escrita; ja perquè l’obra no esta finalitzada ja
perquè no s’adequa a les condicions contractuals.
Es comptabilitzaran els terminis de responsabilitat i garantia, establert en la LOE, a partir de la data en
que es subscriu l’acta de recepció.
A partir del moment de la recepció de l’obra, i aquesta sigui ocupada destinant-se als usos previstos
en el Projecte, la conservació en bon estat de l’edificació serà obligació del usuaris, siguin o no
propietaris.

21- Assegurança obligatòria
L’assegurança obligatòria, tal com especifica la LOE, és per danys materials ocasionats en l’edifici
per vicis i defectes en la construcció, que tinguin el seu origen o afectin a la fonamentació, els suports,
les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que afectin directament la
resistència mecànica i estabilitat de l’edifici.
Aquesta assegurança obligatòria, és decennal i serà exigible per a edificis, a on el seu ús principal
sigui l’habitatge, segons la LOE.
El tomador de l’assegurança serà el promotor, admeten la LOE, que el promotor pot pactar amb el
constructor que aquest sigui tomador de l’assegurança.

22- Disposicions aplicables al Plec
19- Control d'unitats d'obra.
Per tal d’executar el Control de Qualitat, previst en el Projecte, el contractista i/o constructor
s’encarregarà de realitzar els controls d’unitats d’obra establerts per la Direcció Facultativa.
El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia
sol·licitud de la Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament:
- A criteri de la Direcció Facultativa, es podrà ampliar o reduir el nombre de controls.
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les obres i a
l'Empresa contractista i/o constructora. En cas de resultats negatius s'anticiparà la comunicació
telefònicament, a fi de poder prendre les mesures necessàries amb urgència.
Els laboratoris d’assaig han d’estar acreditats oficialment per les Comunitats Autonòmiques

20- Recepció de l’obra
La recepció de l’obra es l’acte en el que el contractista i/o constructor, una vegada finalitzada la mateixa,
entrega l’obra al promotor , i es acceptada per aquest.
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A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació
totes les disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en
vigor en posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions descrites en l'Annex de Normativa
Vigent.
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades
i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del
contracte. En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte,
en tot moment, les condicions més restrictives.
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

1- Sobre els components
Característiques
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions
establertes a l’article 5.2. Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2.
del CTE:

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció
del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de
productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre,
modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o
altres Directives europees que li siguin d’aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les
característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense
perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives
Europees.

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que
assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si
s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes
innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves
característiques tècniques.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.
1.3 Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en
determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la
reglamentació vigent, o bé segons l’especificat en el projecte o ordenats per la D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o
indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els
criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.

Control de recepció

2- Sobre l’execució.

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions
establertes a l’article 7.2. Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol
2. del CTE, i comprendrà:

Condicions generals.

1.1 Control de la documentació dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la
normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els
presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els
següents documents:

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones
practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en
l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves
modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació
aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra
i del director de l’execució de l’obra.

a) els documents d’origen, full de subministrament ;

Control d’execució.

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les
condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament,
inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan
sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees
que afectin als productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà
comprovant, únicament, les seves característiques aparents.

1.2 Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
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Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat
d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició
dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a
realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A
la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que
ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les
entitats de control de qualitat de l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
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3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin
en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes
innovadors, prevists a l’article 5.2.5

3- Sobre el control de l’obra acabada.
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4
Condicions de l’obra acabada.
Generalitats.Part I capítol 2 del CTE:
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les
seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin
establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte
o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable

4- Sobre la normativa vigent
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y
dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes
sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions
recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos
estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic
pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas
Complementarias. Instrucción 9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies
elèctriques. Resolució 4/11/1988.
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D
363/2004.
Guia Técnica de aplicaciónal Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment
administratiu per a l'aplicació del REBT. Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges.
Instrucció 9/2004.
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la
UNE-EN 60598-2-5 en el cas de projectors d’exterior.

UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas
y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruidoaéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y
los términos de adaptación al espectro.

SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL
1.1 Interior
1 IL·LUMINACIÓ

Normes d’aplicació

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE
31.01.2007).
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És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que
reparteixen, filtren o transformen la llum emesa per una o més làmpades (d’incandescència o
descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció de les llumeneres.

Components
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Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega
i inducció. Les llumeneres podran ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor
continu, estanques, antideflagrants...

És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la
visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la
visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents.

Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors.
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la

Components

tensió en volts i el flux nominal en lúmens i l’índex de rendiment de color.

Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència.

Característiques tècniques mínimes.

Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En
cada aparell d’incandescència existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el
mínim serà una làmpada.

Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació.
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància
mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i
muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Característiques i situació d’equips
d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.

Execució
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la
seva col·locació.
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop
replantejada la situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els
accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema
d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones
on el seu ús sigui temporal es col·locaran detectors de presència o temporitzadors. Es col·locaran
sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les especificacions del CTE.

Verificacions
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels
interruptors d’encesa de l’enllumenat amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades
corresponents.

Amidament i abonament
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot
incloure la part proporcional de difusors, gelosies o reixes.

1.2 Emergència
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Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades.
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta
en estat de repòs.
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos
casos, el restabliment de la tensió d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en
alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació.
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància
mín. encreuament amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i
muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques i situació d’equips d’enllumenat.
(marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.

Execució
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la
seva col·locació.
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop
replantejada la situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els
accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema
d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics.

Verificacions
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents
punts: portes en recorreguts d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i
trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als locals que alberguin equips generals de
les instal·lacions de protecció contra incendis.
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La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produirse una fallida d’alimentació. Es considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70%
del seu valor nominal.

novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el Consell
pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i
2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que
fa referència a la revisió del CPV, són:
39154000-6 Equipament d’exposició

Amidament i abonament
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de
comandament, la bateria d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió
amb els aïllaments necessaris i petit material.

ESPECIFICACIONS MUSEOGRÀFIQUES

92521100-0 Serveis d’exposició en museus

PROGRAMA DE TREBALL
El contractista haurà de dur a terme els treballs d’acord amb un cronograma prèviament presentat en
el que s’especifiquin les fases i processos de treball. Haurà d’aportar una descripció de l’organització
dels treballs que cal dur a terme, dels materials a emprar, del calendari d’execució del projecte i de
l’equip que hi intervindrà, inclosos els diferents tècnics que participaran per compte de l’empresa en
les diferents fases.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

CONDICIONS DELS EQUIPS I MATERIALS

La museografia inclou les tasques de fabricació, subministrament, muntatge i instal·lació, així com les
arts finals de continguts i grafisme previstes en el present projecte del MTIV de Santa Perpètua de
Mogoda i destinades a les dependències del Vapor Aranyó i la Granja Soldevila, , així com els treballs
de senyalització que formen part del projecte. No es contemplen els treballs de producció i equipament
audiovisual, que formen part d’una altra licitació .

Tots els equips i materials seran de la millor qualitat, d'acord amb les condicions que preveuen els
documents que componen aquesta memòria o que es determinaran en el transcurs de l'obra.

Corresponen als següents aspectes:
•
•

Subministrament, muntatge i instal·lació del mobiliari, il·luminació, objectes, elements expositius i
suports gràfics descrits en el projecte museogràfic executiu.
Subministrament, muntatge i instal·lació de senyalització.

Les característiques bàsiques generals que hauran de complir tots els elements expositius seran les
següents:
•
•
•

Suports materials: estètica, durabilitat, facilitat de neteja i de manteniment, facilitat de reposició i
seguretat.
Sistemes de fixació: solidesa, seguretat, reversibilitat i discreció.
Grafisme: idoneïtat de la composició i de les tipografies segons projecte, pertinença de l’ús
d’imatges i il·lustracions i ús adequat del color.

DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE

RECONEIXEMENTS DELS EQUIPS I MATERIALS

El present plec defineix l’execució dels treballs de museografia del MTIV de Santa Perpètua de Mogoda
a les dependències del Vapor Aranyó i la Granja Soldevila. Són documents contractuals els documents
de plànols, condicions tècniques, amidament i pressupost, que s’inclouen en el present Projecte.
Qualsevol canvi en el plantejament dels treballs que impliqui un canvi substancial respecte d’allò
projectat haurà de posar-se en coneixement de la Direcció facultativa per tal que l’aprovi, si s’escau, i
redacti el projecte reformat corresponent.

Abans d'utilitzar-los en el muntatge museogràfic, els equips i materials seran examinats per la direcció
facultativa o per la persona en qui delegui, i no es podran utilitzar sense aquesta aprovació. Aquest
reconeixement previ dels equips i materials no representa la seva recepció definitiva i la direcció
facultativa podrà retirar aquells que presentin algun defecte no advertit anteriorment, i fins i tot, si cal,
fer desmuntar els subministrament de fabricació mal executats. Per tant, la responsabilitat del
contractista en el compliment d'aquestes obligacions no cessarà mentre no siguin rebudes
definitivament les instal·lacions en les quals s'hagin emprat els materials esmentats.

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE

EXECUCIÓ DELS TREBALLS

Els codis CPV (Vocabulari Comú de Contractes públics de la Comissió Europea) del contracta
d’execució del present projecte, d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 28 de

L’execució de la instal·lació museogràfica, per al seu correcte funcionament i obertura al públic, es
realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni
deteriorar els edificis del Vapor Aranyó i la Granja Soldevila, procurant les condicions necessàries per a
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la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació.
Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no
haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels
elements.
Els treballs a dur a terme seran els següents:
•
•

Producció, subministrament i instal·lació dels suports expositius, il·luminació, recursos
museogràfics i senyalística, tal com s’indica en el projecte.
Documentació executiva, gestió dels objectes; redacció i correcció dels textos finals; selecció
definitiva d’imatges; preparació, maquetació, impressió i instal·lació dels originals gràfics, sota
la supervisió i validació prèvia de la direcció facultativa del projecte

El lliurament de l’exposició museogràfica s’efectuarà al Vapor Aranyó i a les dependències de l’antic
celler i formatgeria de la Granja Soldevila en perfecte estat de funcionament. Van a càrrec de
l’adjudicatari les despeses de transport, muntatge i instal·lació.
En finalitzar el muntatge, l’empresa adjudicatària haurà de lliurar:
•
•

La informació, plànols i fotografies del treball realitzat, amb l’estat final de l’exposició.
Les indicacions d’ús i manteniment dels mitjans expositius i material instal·lat.

CONTROLS DE QUALITAT
L’empresa contractista estarà obligada a realitzar el seu autocontrol en general i, específicament, el de
qualitat, essent responsable de realitzar les comprovacions necessàries abans de la presentació de les
unitats d’obra i de subministrament a la Direcció Facultativa i sense perjudici que l’esmentada Direcció
pugui fer les inspeccions i proves que cregui oportunes en qualsevol moment de l’obra o fabricació. La
Direcció Facultativa podrà sol·licitar una certificació que acrediti el perfecte funcionament de les
diverses obres i instal·lacions dutes a terme per l’empresa contractista.

PERMISOS, LLICÈNCIES I DRETS
L’obtenció dels permisos, llicències i autoritzacions que fossin necessàries davant particulars o
organismes oficials per a l’execució dels treballs dels contractistes i l’adquisició de drets, i les despeses
que això origini, qualsevol que sigui el seu tractament o qualificació (llicència, taxa, cànon, etc.) i per
qualsevol que sigui la causa (propietat intel·lectual, ocupació, garantia, aval, despeses de vigilància,
servitud, etc.) seran per compte del contractista. L’empresa adjudicatària serà responsable de tota
reclamació relativa a la propietat industrial, intel·lectual o comercial dels continguts, materials,
procediments i equips utilitzats.

refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril,
determinant els usos que en podran fer terceres persones. L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
respectarà els drets morals que s’hagin de reconèixer sobre els materials resultants i, sempre que sigui
possible per qüestions de format o característiques del canal o mitjà, farà constar les referències dels
realitzadors dels treballs.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
En el tractament de dades personals, l’empresa adjudicatària es regirà pel Reglament (UE) 2016/679

del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament general
de protecció de dades) i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). L’empresa adjudicatària quedarà obligada al seu
compliment i a les seves normes de desenvolupament. Aquesta obligació té el caràcter d’obligació
essencial d’acord amb la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
Les dades personals que s’obtinguin dels licitadors seran tractades per l’Ajuntament de Santa Perpètua
de Mogoda com a responsable del Tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament general de
protecció de dades. La finalitat del tractament serà gestionar el procediment de contractació. Les
dades de les persones de contacte de l’empresa adjudicatària es tractaran per la mateixa finalitat,
seguiment del contracte i actuacions que se’n deriven. La legitimació del tractament es fonamentarà
en el compliment de les relacions precontractuals i contractuals. Es publicaran dades de l’empresa
adjudicatària d’acord amb la normativa de transparència i de contractes del sector públic. Per a
l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de protecció de dades (accés a les dades,
rectificació, supressió, sol·licitar-ne la portabilitat, o la limitació o oposició al tractament) els licitadors
es podran adreçar en qualsevol moment a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
L’empresa adjudicatària s’obliga al secret professional i haurà de respectar el caràcter confidencial de
la informació d’accés restringit que coneixerà amb motiu de l’execució del contracte. Aquest deure es
mantindrà també amb posterioritat a la finalització de la relació contractual.

CONFIDENCIALITAT
Els contractistes ha de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés en
ocasió de l’execució del contracte. Aquest deure s’ha de mantenir fins i tot després de finalitzar i
extingir-se el contracte.

OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ I PUBLICITAT
PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels textos, dissenys,
fotografies, i altres materials resultants de l’execució del contracte, correspondran en exclusiva a
l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Els drets que obtindrà no estaran limitats temporalment ni
territorialment. Els podrà exercir en el sentit i amb tot l’abast indicat als articles 18 al 21 del vigent Text
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Aquesta actuació està compresa en l’operació FEDER “Projecte turístic industrial del Vapor Aranyó +
Centre d’indústria Viva, cofinançada en un 50% pel PO FEDER CATALUNYA 2014-2020, Eix 6. Per tant,
l’adjudicatari donarà compliment a les obligacions en matèria d’informació i comunicació establertes en
l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels
beneficiaris en relació a mesures d’informació i comunicació destinades al públic. En concret

PROJECTE DE MUSEÏTZACIÓ PER AL "MUSEU DEL TREBALL I LA INDÚSTRIA VIVA" DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

incorporarà l’emblema de la Unió Europea i la referència al FEDER, de la Generalitat de Catalunya i els
logos de l’Ajuntament i del Consell Comarcal respectiu i de la Diputació de Barcelona. Es tindran que
tenir en compte els següents requeriments:
- Manual pràctic d’informació i comunicació de les operacions cofinançades per la Generalitat i
el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu
FEDER de Catalunya 2014-2020:
http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/2014_2020/Manualpractic-comunicacio_FEDER1420.pdf
- Programa d’identificació visual de la Generalitat
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/
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