PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, SOTMÈS
A REGULACIÓ HARMONITZADA, DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA
REDACCIÓ DELS PROJECTES EXECUTIUS I LA DIRECCIÓ DE LES OBRES
D’ENCAPSULAMENT I DE RETIRADA i GESTIÓ DELS RESIDUS D’AMIANT A
DIFERENTS IMMOBLES DEL MUNICIPI DE BADIA DEL VALLÈS.

Expedient: 3045/2022
Contracte: Serveis
Procediment: Obert Harmonitzat

ÍNDEX 1

ANNEXOS:
Annex 1. Memòria valorada de l’encapsulat de l’amiant a galeries i sanejament de l’interior
de les cobertes als blocs d'habitatges abast del Mapa de l’Amiant de Badia del Vallès.
Annex 2. Memòria valorada per a la retirada de l’amiant-ciment de les galeries, dels tubs de
ventilació exteriors d’amiant-ciment i de les cobertes amb plaques d’amiant-ciment dels
blocs d’habitatges abast del Mapa d’Amiant de Badia del Vallès.
Annex 3. Mapa de l’Amiant, dels edificis d'ús residencial, de Badia del Vallès.
Annex 4. Cronograma.
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1. DISPOSICIONS GENERALS
Aquest Plec de prescripcions tècniques regeix l’execució de totes les prestacions i treballs
necessaris per a la retirada i substitució de residus d’amiant en els edificis del municipi de
Badia del Vallès i s’estableix d’acord amb: la “Memòria valorada de l’encapsulat de l’amiant
a galeries i sanejament de l’interior de les cobertes als blocs d'habitatges” (Annex 1);
Memòria valorada per a la retirada de l’amiant-ciment de les galeries, dels tubs de ventilació
exteriors d’amiant-ciment i de les cobertes amb plaques d’amiant-ciment (Annex 2); el “Mapa
de l’Amiant, dels edificis d'ús residencial, de Badia del Vallès (Annex 3) i el “Cronograma”
bàsic (Annex 4). Serà d’aplicació la disposició normativa del «Real Decreto 396/2006, de 31
de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.», publicat al «BOE» núm. 86,
de 11/04/2006.
2. OBJECTE I CLASSIFICACIÓ DELS SERVEIS.
2.1 L’objecte del plec és la contractació dels serveis d’assistència tècnica per a realitzar, en
els diferents fases i àmbits funcionals que després s’expressen, la redacció dels projectes
executius i la direcció de les obres d’encapsulament i de retirada i gestió dels residus
d’amiant, així com la substitució d’elements retirats, als diferents edificis residencials situats
al municipi de Badia del Vallès, recollits en els annexos d’aquest plec.
2.2 Aquests serveis es classifiquen com a “Serveis d’Arquitectura, Enginyeria i Planificació”:
Codi CPV: 71240000-2 Serveis d’Arquitectura, Enginyeria i Planificació.
2.3 El valor estimat d’aquesta contractació serà com a màxim de 334.618,49 € (IVA exclòs)
que determina un procediment de contractació obert harmonitzat.

En data 18 d’octubre de 2021, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el “Mapa de l’Amiant, dels
edificis d’ús residencial, de Badia del Vallès” (annex 3), el qual descriu la situació del
municipi quant a la presència d’amiant, l’estat de degradació dels elements constructius que
el contenen, la singularitat de la seva disposició i la generalització de la seva presència a
tots els edificis residencials del municipi, que el fan únic a tot l’Estat, i inclou a més les
operacions que cal realitzar per a l'erradicació de l’amiant al municipi i fa una valoració de
les mateixes.
En data 7 de desembre de 2021 l’Agència de Residus de Catalunya va atorgar una
subvenció directa dinerària a l’Ajuntament per al finançament de les actuacions de retirada
de materials d’amiant a tots els edificis del municipi que en contenen.
La naturalesa, especialitat i singularitat d’aquestes obres i la insuficiència de mitjans propis
municipals fan necessaris els serveis d’assistència tècnica especialitzada en la redacció
d’aquest tipus de projectes i les funcions diverses de direcció i coordinació durant la
execució de les obres que integren aquest contracte.
El contracte es considera com a una unitat, sense divisió de lots, que no afecta als principis
fonamentals de la contractació de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència,
Ajuntament de Badia del Vallès
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3. JUSTIFICACIÓ DEL CONTRACTE.
L’Ajuntament de Badia del Vallès (en endavant Ajuntament) és una entitat amb personalitat
jurídica pròpia que promou la millora ambiental del seu municipi i la qualitat de vida dels
seus ciutadans.

i no discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors. Al contrari, la divisió en lots posaria
en risc la correcta execució del contracte, quant la seva eficàcia i eficiència, pels criteris i
motius tècnics, organitzatius i econòmics següents:
a) Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no tenen substantivitat pròpia
de manera que no és possible separar amb lots de l’encapsulat i de la retirada, així
com de redacció i direcció d’obres .
b) El projecte tècnic d’encapsulat i retirada s’ha de fer al mateix temps i pel mateix
equip redactor degut a la seva interdependència. La metodologia i terminis d’execució
que es defineixin en la fase d’encapsulat condicionen la fase de retirada, de manera
que per coherència en la redacció i coordinació en la direcció d’obres, les han de
realitzar el mateix equip.
c) Cal tenir en compte que, tal com es veu al cronograma (Annex 4), la redacció del
projecte executiu de retirada de l’amiant es farà amb informació que s’haurà obtingut
durant les obres d’encapsulat, de manera que l’equip que dirigeixi les obres
d’encapsulat ha de ser el que redacti el projecte executiu de la seva retirada.
d) Altrament, aquesta la connexió amb les fases i contingut que es descriuen en
aquest plec, fan que la redacció de projectes i la direcció de les obres s’hagin de fer
pel mateix equip tècnic, essent aquesta una obligació personalíssima i essencial del
contracte per tal de millorar eficiència i coordinació i optimitzar la direcció i control
global e integral de les obres. Es tracta així, d’evitar, limitar o fer front amb garanties
als imprevistos e incidències que puguin sortir durant la seva execució de les obres i
de complir amb les exigències rigoroses de qualitat i terminis derivades del
finançament subvencionat de l’actuació.

4. FASES, ABAST I CONTINGUT DEL CONTRACTE.
4.1 FASES. Aquest contracte es desenvoluparà en les dues fases següents, corresponents
amb l’adequada i successiva execució de les obres:
a) Primera Fase: Obres d’encapsulament d’amiant, que comprèn la redacció del
projecte i la ulterior direcció facultativa de les obres d’encapsulament dels materials
que contenen amiant als diferents edificis d’ús residencial del municipi - una vegada
instruït per l’Ajuntament l’adjudicació del contracte executiu d’aquestes obres- , d’acord
amb el Mapa d’amiant aprovat per l’Ajuntament (annex 3) i de la Memòria valorada de
l’encapsulat de l’amiant a galeries i sanejament de l’interior de les cobertes als blocs
d'habitatges abast del Mapa de l’Amiant de Badia del Vallès (annex 1).
b) Segona Fase: Obres de retirada d’amiant, que comprèn la redacció del projecte i la
ulterior direcció facultativa de les obres de retirada i gestió dels residus d’amiant als
diferents edificis que contenen amiant als diferents edificis d’ús residencial del municipi
- una vegada intruït per l’Ajuntament l’adjudicació del contracte executiu d’obres-,
d’acord amb el Mapa d’amiant aprovat per l’Ajuntament (annex 3) i de la Memòria
valorada per a la retirada de l’amiant-ciment de les galeries, dels tubs de ventilació
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Sembla clar, que la absència d’aquests criteris i aspectes i d’altres coadjuvants, en el cas
contrari d’una execució en lots, podrien donar lloc a possibles disfuncions d’organització i
coordinació, fins i tot a increments de costos difícilment assumibles per aquest ajuntament,
que fa front a una despesa total a prop dels 4 milions d’euros (gairebé l’equivalent a un terç
del pressupost municipal) per a la totalitat d’actuacions d’execució de la retirada d’amiant.

exteriors d’amiant-ciment i de les cobertes amb plaques d’amiant-ciment dels blocs
d’habitatges abast del Mapa d’Amiant de Badia del Vallès (Annex 2) i la substitució
dels elements retirats en la forma que es diu a continuació.
Es realitzarà el projecte de retirada a partir de les dades extretes durat la fase d’encapsulat
de l’amiant (que ja estarà executada). Caldrà tenir en compte l’estat de deteriorament real en
cada element de cada bloc així com el volum i característiques dels elements a substituir.
Les prestacions i serveis d’aquesta fase integren també, a més de la retirada i la gestió dels
residus (transport, eliminació, etc.), un projecte que inclourà una memòria, definició gràfica i
pressupost de solucions constructives de:
- Tancament i impermeabilització de cobertes dels blocs d’habitatges on es retiri la
coberta actual, degut al seu contingut d’amiant.
- Els elements de substitució de les lames retirades a les façanes dels blocs
d’habitatges.
- Tubs d’extracció de les calderes dels habitatges on es retirin els tubs amb
contingut d’amiant. Caldrà garantir que les calderes que actualment estan
connectades als tubs d’extracció d’amiant puguin seguir connectades a un tub
d’extracció que compleixi amb condicions normatives exigibles.
Aquestes solucions hauran de complir les condicions mínimes d’habitabilitat definides al
Decret 141/2012, així com els criteris fixats a la Resolució d'aprovació dels models de
certificats d'aptitud, resolució denegatòria d'aptitud i model de l'informe de verificació de
conformitat a l'article 12, l'article 14 i la disposició final quarta del Decret 67/2015, de 5 de
maig en base al Reial decret llei 8/2011.

4.2.1 Serveis d’assistència tècnica de redacció de projectes.
Per serveis d’assistència tècnica de redacció de projectes cal entendre la prestació
integral dels serveis i prestacions següents, més enllà del que disposa com a contingut
mínim l’article 233 de la LCSP:
a) La redacció dels projectes executius hauran de tenir en compte la documentació i
la informació prèvia que serà facilitada per part de l’Ajuntament, tenint especial
rellevància la documentació ja aprovada pel consistori, com ara el Pla, Memòries i
cronogrames (annexos 1 a 4) que integren aquest Plec.
La redacció dels projectes executius haurà de preveure que els treballs
d’encapsulament i retirada dels materials que contenen amiant als edificis afectat no
podran superar un import màxim total de 3.315.000,00 € (iva exclòs), tenint en
compte els imports màxims següents: Un import màxim de 345.000,00 € (iva
exclòs) per a les obres d’encapsulament; i un d’altre d’import màxim de
2.950.000,00 € (iva exclòs), per a les obres de retirada i substitució dels materials
d’amiant.
L’abast d’aquesta assistència tècnica comportarà també, sense cap alteració del
preu unitari i del total del contracte, els serveis de redacció de rectificats o de
Ajuntament de Badia del Vallès
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4.2 ABAST I CONTINGUT.
L’abast i contingut funcional dels serveis i prestacions a les dues fases del contractes,
s’integren pels conceptes comuns i específics següents:

modificació dels projectes d’obres que, per imprevisibilitat o qualsevol altre causa,
siguin necessaris recavar de l’òrgan de contractació conforme allò previst a l’article
242 de la LCSP.
b) La redacció dels Plecs de clàusules administratives particulars que regularà els
procediments d’adjudicació dels contractes executius successius de les obres
d’encapsulament i de la retirada dels materials que continguin amiant de diferents
edificis d’ús residencial del municipi, d’acord amb el model de Plec tipus de
l’Ajuntament i amb el Projecte redactat i el Plec de prescripcions tècniques d’aquest.
Aquestes prescripcions tècniques hauran de contenir una descripció detallada dels
capítols i partides de tota mena incloses o no a les memòries i Pla municipals
(annexos 1 a 3), tot justificant-les i motivant-les en aquest darrer cas. En tot cas,
l’elaboració d’aquests plecs hauran de vetllar per a l’execució de les obres dins dels
terminis màxims previstos (annex 4) o per a la millora i escurçament d’aquests
terminis.
c) La memòria justificativa recollirà tots els antecedents lliurats per l’Ajuntament
(annexos 1 a 4) i motivarà les necessitat a satisfer, les solucions noves introduïdes
sobre aspectes o factors nous, integradors o de millora respecte els antecedents
indicats.
d) L’estructura dels projectes s’ajustarà bàsicament al següent:
DOCUMENT Nº 1. MEMÒRIA I ANNEXOS
Annex 1 reportatge fotogràfic
Annex 2. Solucions proposades i altres consideracions
DOCUMENT Nº 2.PLÀNOLS DE CONJUNT I DETALL
Plànol nº 1 – Situació i emplaçament
Plànol nº 2 – Estat actual
Plànol nº 3 – Solucions proposades

DOCUMENT Nº 4. PRESSUPOST
DOCUMENT Nº 5. AMIDAMENTS
DOCUMENT Nº 6. PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS O
PLA D’OBRA INDICATIU.
DOCUMENT Nº 7. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
DOCUMENT Nº 8. ALTRES REFERÈNCIES
Els projectes executius (Estudi Bàsic de seguretat inclòs) hauran d’estar visats per
un Col·legi Oficial d’arquitectes, aparelladors o enginyers industrials.
Caldrà presentar l’assegurança de Responsabilitat Civil del tècnic responsable així
com l’assegurança concreta del projecte contractat.
La documentació relativa als PCAP es presentarà de forma independent al Projecte
Ajuntament de Badia del Vallès
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DOCUMENTS Nº 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

d’obra.
4.2.2 Serveis d’assistència tècnica de direcció facultativa d’obra.
Per serveis d’assistència tècnica de direcció facultativa d’obra, i de la condició inherent
de responsable del contracte, cal entendre que integra també els serveis i prestacions
següents:
a) Direcció facultativa o del responsable del contracte, en els termes previstos als
articles 62, en relació als 237 a 246 de la LCSP.
b) Coordinació de seguretat i salut.
c) Direcció mediambiental de les obres.
d) Coordinació de les actuacions de les empreses contractistes.
e) Coordinació entre els propietaris dels immobles afectats.
Tots aquests àmbits funcionals es desenvoluparan d'acord amb el contingut previst a la
clàusula sisena i els annexos 1 a 4 d’aquest Plec, els projectes definitius d’obres que
s’aprovin i la normativa d’aplicació general i sectorial aplicable, així com les condicions
d’adjudicació proposades pel contractista i incorporades al contracte adjudicat. Dins d’aquest
marc, l’adjudicatari del contracte supervisarà i coordinarà la correcta i eficient execució de
les obres, dins dels terminis d’execució previstos, en les seves dues fases d’encapsulat i
retirada material d’amiant, d’acord amb les obligacions que es defineixen a la clàusula 6 i
següents d’aquest Plec.
5. SEGUIMENT DEL CONTRACTE.
Es crearà una comissió de seguiment per a l’execució del contracte que es podrà reunir amb
caràcter mensual o periòdic així quan les circumstàncies ho requereixin.

Paral·lelament es crearà una segona Comissió informativa amb l’Ajuntament i les
Associacions de veïns i comunitats de propietaris del municipi de Badia del Vallès, per
mantenir informats a la ciutadania de l’estat de les obres.
6. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI.
D’acord amb el contingut i àmbits funcionals expressats a la clàusula anterior són
obligacions específiques de l’adjudicatari del contracte:
6.1 Obligacions derivades dels serveis i prestacions d’assistència tècnica de redacció
de projectes:
a) L’empresa adjudicatària del contracte no podrà concórrer a cap licitació de les obres
en les diferents fases d’execució, ni tenir-ne cap vinculació d’accionariat, de grup
empresarial amb les empreses licitadores i haurà de mantenir absoluta confidencialitat
i reserva dels treballs elaborats dins de l’àmbit de la seva assistència tècnica, amb
preservació absoluta dels principis de contractació pública establerts a l’article 1 de la
LCSP. Aquestes obligacions tenen caràcter essencial.
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Aquesta comissió estarà formada pel contractista, l’Ajuntament de Badia del Vallès,
l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), les empreses adjudicatàries de les obres
d’encapsulament i retirada d’amiant, i si s’escau, d’altres entitats, empreses i
Administracions publiques que l’Ajuntament cregui oportú incloure segons les seves
necessitats.

b) Tots els documents, treballs, projectes i productes desenvolupats i lliurats en aquest
contracte, qualsevol sigui la seva protecció per drets de propietat intel·lectual o
industrial, comportaran la cessió d’aquests a l’Ajuntament, d’acord amb l’article 308.1
de la LCSP.
c) La redacció dels serveis i prestacions es subjectaran a la planificació i terminis
establerts contractualment. Aquesta obligació essencial és comuna al conjunt de les
obligacions que es contenen a les obligacions de l’apartat següent.
d) Els projectes executius, que inclouran l’encapsulat, la retirada i la substitució
d’elements, estaran plantejats de manera que, en cap cas, el pressupost serà superior
al disponible per a portar a terme els projectes.
e) Els projectes executius seran objecte de visat obligatori al complir amb els
condicionants de l'art. 2.2 de la LOE, degut a que es tracta d'obres que alteren la
configuració arquitectònica dels edificis, entenent que produeixen una variació
essencial de la composició general exterior i la seva volumetria, i que, per tant,
necessiten un projecte arquitectònic específic. També caldrà presentar l’assegurança
obligatòria dels projectes per a realitzar el tràmit de visat.
6.2 Obligacions derivades dels serveis i prestacions d’assistència tècnica de direcció
facultativa d’obra.
6.2.1 Relatives a la Direcció facultativa:
a) Verificar el replanteig de l'obra, subscriure l'acta de comprovació de replantejament
(de començament d'obra) i I’Acta de Recepció (de final d'obra).
b) Realitzar un seguiment exhaustiu, qualitatiu i quantitatiu, per poder conformar amb
garanties I’emissió de les factures i/o certificacions parcials i final de I’obra realment
executada.



Realitzar els controls d'aquelles unitats d'obra que així ho requereixin.



Supervisar i coordinar la instal·lació dels nous elements una vegada retirats
els materials que contenen amiant a tots els edificis objecte del contracte.



Celebrar reunions periòdiques amb els contractistes adjudicataris i resoldre
les contingències que es produeixin a les obres.



Portar a terme un control de qualitat de conformitat amb la Direcció del
contracte.



Realitzar un inventari fotogràfic exhaustiu del abans, el durant i el després de
l'obra, on quedin reflectides les actuacions.



Realitzar un reportatge gràfic (vídeo) de tots els treballs fets.



Caldrà fer una presentació final de les actuacions desenvolupades mitjançant
una exposició amb els mitjans que es consideri oportuns.
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En particular haurà de:



Mantenir informat en tot moment a l’Ajuntament del desenvolupament de les
obres i estar disponible quan la seva presència sigui requerida.



Informar per escrit a l’Ajuntament cada vegada que li sigui sol·licitat, o si així
ho requereix la marxa dels treballs.



Redactar específicament informes mensuals periòdics de progrés de les
actuacions, incloent dades del grau d’avanç del projecte en les seves àrees,
així com també dels diferents processos de facturació i control pressupostari
de les obres, col·laborant amb l’òrgan de l’Ajuntament encarregat de
l’esmentat control.



Cooperar en tot moment amb l’Ajuntament o amb qualsevol persona o tècnic
designat per la mateixa, per tal d’assegurar que tots els treballs siguin
desenvolupats amb diligència i de manera eficaç.



Totes les activitats que siguin necessàries encara no esmentades
expressament en el present document per realitzar un correcte i complet
seguiment quantitatiu, qualitatiu i tècnic de les obres.



Complir amb l’obligació essencial i personalíssima dels tècnics assignats al
projecte. A saber, els tècnics que participin a l’equip del projecte hauran de
ser els mateixos durant tot el seu transcurs.

6.2.2 Coordinació de seguretat i salut:

2. En especial, caldrà garantir que les empreses contractistes compleixin amb les
obligacions establertes al Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen
les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc
d’exposició a l’amiant i d’altra normativa d’aplicació.
3. Les obligacions de la Coordinació de seguretat i salut seran les legalment
establertes en la legislació vigent sobre Prevenció de Riscos Laborals i, si s’escau, en
la normativa Reguladora de la Subcontractació del sector de la Construcció.
4. Aquestes obligacions s’adoptaran a totes les obres efectuades, així com a les
successives ampliacions o modificacions aprovades durant la seva execució. Aquestes
obligacions seran d’obligat compliment tant a les obres com a l'àmbit de transició amb
l’entorn i tant al personal intervinent com no participant a l’obra.
5. Altres obligacions:
a) Aprovació del Pla de Seguretat i Salut.
b) Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat:
- Prendre les decisions tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els
diferents treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultània o
Ajuntament de Badia del Vallès
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1. L’empresa adjudicatària haurà d’efectuar les tasques necessàries perquè es
compleixin totes les obligacions en matèria de seguretat i salut, tant de les empreses
contractistes com les dels veïns afectats, durant totes les fases d’execució de les
obres d’encapsulament i retirada de materials amb amiant.

successivament.
- Estimar la durada requerida per a I‘execució d'aquests diferents treballs o fases
de treball.
c) Coordinar les activitats de l’obra i l'àmbit de transició amb l’entorn per garantir
que s'apliquin durant l’execució de l’obra de manera responsable i coherent els
principis d'acció preventiva.
d) Coordinar el manteniment de les obres i l'àmbit de transició amb l’entorn en
perfectes condicions de seguretat per als vehicles rodats i transeünts tant
intervinents com no participants en l’obra i afectats per aquesta.
e) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades
puguin accedir a l’obra.
f) Realitzar un seguiment i control tant tècnic com econòmic dels accessoris
necessaris per mantenir l’obra i l'àmbit de transició amb l’entorn en les degudes
condicions de seguretat exigides.
g) Adjuntar els informes periòdics i final en el qual s'incloguin totes les incidències
ocorregudes durant la setmana i durant tot el transcurs de l’obra, així com donar
resposta a totes les reclamacions realitzades per tercers com a conseqüència
d'incidents ocorreguts per motiu de l’estat de les obres.
h) Tenir un «Llibre d’ordres i assistències» així com un «Llibre d’incidències» a
l’obra on es recullin totes les directrius que convingui la direcció facultativa.

j) Independentment de les tasques anteriors, el coordinador de seguretat i salut
estendrà les seves funcions més enllà de l’obra en si mateixa, encarregant-se
d’exigir al Contractista adjudicatari de l’obra, dissenyant, si s'escau, les mesures a
prendre en cada obra a fi de disminuir el risc o l’afecció en el seu cas als tercers
(vianants, vehicles, veïns, comerciants, etc.) que eventualment puguin veure
afectats pel normal desenvolupament dels treballs de retirada d’amiant.
En aquest sentit es pretén aconseguir una modèlica actuació amb vista a prevenir,
informar i controlar tots els aspectes d'obra que interfereixen amb I’entorn físic i
humà de la mateixa.
k) Totes les tasques a desenvolupar s’hauran de dur a terme segons el que
estableix la normativa vigent
6.2.3 Direcció mediambiental de les obres, incloent-hi el control de qualitat ambiental i
pressa de mostres. La Direcció ambiental de l’obra haurà de realitzar el seguiment i
control de tots els aspectes ambientals de l'obra i específicament:
a) Verificar en tot moment les circumstàncies que la planificació i execució de
cadascuna de les actuacions subjectes als Projectes executius d’encapsulament i
retirada de materials d’amiant s’ajusten als requisits higiènics descrits en el mateix.
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i) Realitzar un seguiment a les contractes del compliment de les seves obligacions
de conformitat amb el que estableix la Llei de la Subcontractació.

b) Documentar i evidenciar i donar a conèixer els resultats dels mesuraments de
cada intervenció.
c) A la finalització de la totalitat dels treballs, la Direcció ambiental de les obres
haurà de redactar un informe final d'execució dels treballs.
d) Garantir que les actuacions d’encapsulament i retirada de materials d’amiant
disposin dels permisos necessaris i en especial els atorgats per l’autoritat laboral
(Plans de treballs, notificació inici retirades, etc...)
e) Comprovar que les empreses contractistes disposin de la documentació de
control i seguiment de tots els residus generats en el procés de retirada dels
materials de la construcció i en especial aquells que continguin amiant.
f) Totes les tasques a desenvolupar s’hauran de dur a terme segons el que
estableix la normativa vigent.
6.2.4 Coordinació de les actuacions de les empreses contractistes:
L’empresa adjudicatària d’aquest contracte serà l’encarregada de coordinar les
actuacions entre les diferents empreses contractistes designades per les dues fases
d’execució de les obres d’encapsulament i de retirada dels materials d’amiant als
edificis afectats, fins a la seva finalització.
En tot moment l’Ajuntament haurà d’estar informat i ser coneixedor de les tasques de
coordinació i de les dates en que s’efectuaran les actuacions.

En tot moment els veïns, comunitats de propietaris o associacions de veïns dels
immobles afectats, hauran d’estar informats prèviament de les actuacions que
s’efectuaran i de les dates en que es duran a terme.
En tot moment l’Ajuntament haurà d’estar informat i ser coneixedor de les tasques de
coordinació i de les dates en que s’efectuaran les actuacions.
7. REQUISITS I OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE CAPACITAT DE LES EMPRESES.
Com a requisit obligatori, serà necessari que les empreses licitadores tinguin la capacitat i
l’experiència necessària per desenvolupar, amb total garanties, la redacció de projectes
executius i el posterior seguiment de plans de treball aprovats per l’Autoritat Laboral
relacionats amb serveis d’encapsulat temporal d’amiant-ciment i de la seva retirada
mitjançant confinament.
Les empreses hauran d’acreditar, com a mínim: 1 contracte en l’àmbit de la redacció de
projectes i un altres en el de direcció facultativa, seguiment i control tècnic (àmbit en el qual
les empreses licitadores hauran de tenir la qualificació d’empresa RERA).
Com a requisits les empreses licitadores hauran d’acreditar els següents aspectes:
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6.3 Obligació de coordinar als propietaris dels immobles afectats:
L’empresa adjudicatària d’aquest contracte serà l’encarregada de coordinar i
organitzar totes les actuacions i treballs per encapsular i retirar els materials d’amiant
als edificis en coordinació amb les empreses contractistes designades, l’Ajuntament i
els veïns de l’immoble o comunitat de propietaris.

1. Disposar d’un Pla de Treball únic de caràcter general aprovat per l’Autoritat Laboral
que permeti desenvolupar els següents serveis:
a) Seguiment de Plans de Treball: confinaments dinàmics, estàtics i control de
qualitat dels processos d’execució.
b) Control de qualitat final de superfícies tractades després de treballs de retirada,
estabilització, encapsulat o confinament
c) Control Periòdic de superfícies
encapsulades o confinades

amb

amiant

tractades,

estabilitzades,

d) Presa de mostres d’aire: mostreig estàtic ambiental (punt fix) TEM
2. Disposar del mínim personal tècnic qualificat en:
- Serveis de redacció de projectes executius per a l’encapsulat i retirada l’element
d’amiant en edificis per a complir amb l’apartat «6.1 Obligacions derivades dels
serveis i prestacions d’assistència tècnica de redacció de projectes» d’aquests
Plecs.
- Serveis de seguiment i controls dels plans de treball definits a l’apartat «6.2
Obligacions derivades dels serveis i prestacions d’assistència tècnica de direcció
facultativa d’obra» d’aquest document.

- Subcontracte del control de qualitat finals de cadascun dels 300 serveis realitzats
inclosos (en els plans de treball aprovats). Inspeccions visuals amb recollida de
mostres de pols de superfície (aproximadament 500 mostres com a minin). La
inspecció visual posterior als treball executats així com les recollides de mostres es
realitzaran en base a les normes estandarditzades especifiques. La metodologia
d’anàlisis de les mostres de pols es realitzarà mitjançant microscòpia electrònica de
transmissió (MET).
- La direcció executiva de l’equip tècnic és la responsable de fer el seguiment i
valoració de tots i cadascun dels indicadors que cal generar per assegurar una
correcta qualitat dels serveis executats. Això inclou la capacitat d’exposar la
traçabilitat de les dades per la informació generada per cadascuna de les
actuacions preventives d’estabilització.
8. RECURSOS PERSONALS, MATERIALS I ORGANITZATIUS DESTINATS A LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS.
Tenint en compte que els serveis a contractar tenen un volum i complexitat considerable,
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182216
11

Codi Validació: 6MLNF6W6X6KFYPG7ZERPZW765 | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 20

2.1. Disposar de la capacitat de subcontractar l’ús d’equips de mostreig suficients per
poder realitzar entre 5 i 10 mostrejos estàtics ambientals simultanis en els punts de
mostreig que en el seu moment es determinin. El nombre total de mostrejos
ambientals superficials serà de 300; 150 per la primera fase d’encapsulat, per la
part interior de les galeries i sanejament interiors de les cobertes de fibrociment (a
l’inici 75 i altres 75 al final) de les mesures preventives. Més 150 per a la segona
fase de retirada. Tant l’estratègia, com els processos d’execució de mostrejos
ambientals punt fix, com l’analítica dels filtres es realitzaran en base a les normes
estandarditzades específiques.

caldrà demostrar que els recursos personals, materials i organitzatius que s’hi destinin siguin
suficients per a poder complir amb les obligacions del contracte.
Per analitzar la complexitat de l’obra caldrà consultar els Annexos 1-4.
Els licitadors hauran de destinar directament a l’execució d’aquest contracte els recursos
mínims millorables que a continuació s’indiquen i que s’hauran d’acreditar a la memòria de
gestió en la forma disposada a la clàusula 12 d’aquest plec:
8.1. Recursos personals
Per definir la formació dels tècnics en base a la complexitat de l’obra, aquests plecs es
basen en l’objectiu de compliment de les funcions de redacció de projecte i direcció
facultativa d’una obra definides a la Llei 38/1999, d’Ordenació de l’Edificació (LOE) i les
especificades a l’informe memòria d’aquest procediment de contractació.
8.1.1 Recursos mínims.
Com a mínim, l'empresa adjudicatària del contracte haurà de disposar d’un equip de treball
integrat pels professionals, amb la titulació i experiència professional mínimes que tot seguit
s’indiquen:

1

Agent professional
títol
Experiència
Projectista
Arquitecte, arquitecte
tècnic, enginyer o
2
Director d’obra
enginyer tècnic.
anys
Director d’execució
Coordinador
de
seguretat i salut
Especialista en l’àmbit
Graduat en dret o equivalent
jurídic
Control de qualitat: Capacitat de subcontractació d’entitats i laboratoris de control de
qualitat (empresa independent amb Pla de Treball aprovat per l’Autoritat Laboral per
fer mostreig estàtic ambiental (cota 0) a l'interior i exterior de les galeries i altres
elements considerats. L'objectiu és conèixer el nivell de concentració de fibres a
l'ambient interior i exterior). Definit a l’apartat «6.2.3 Direcció mediambiental de les
obres» dels PPT. Tot i que es subcontracti aquest servei a una empresa especialista,
el seguiment i valoració de tots i cadascun dels indicadors que cal generar per
assegurar una correcta qualitat dels serveis executats depenen de la direcció
executiva.

Pel que fa a la l’experiència: Es considera necessari un mínim de 2 anys, si bé es valorarà
que sigui superior.
8.1.2 Recursos màxims
D’acord amb les obligacions essencials derivades de la continuïtat de l’equip professional i el
caràcter personalíssim de les obligacions dels professionals, es considera que existeix un
número màxim de agents per sobre dels quals no es podria garantir una adequada
coordinació i direcció de l’execució del contracte. En conseqüència, les proposicions dels
licitadors no podran superar el nombre màxim que a continuació s’indica:
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nº
1
1
2
1

Nombre màxim
2
4
4
4
2

agents professional
Projectista
Director d’obra
Director d’execució
Coordinador de seguretat i salut
Especialista en l’àmbit jurídic

8.1.3 Obligacions dels agents professionals.
D’acord amb allò previst a la Llei 38/1999, de 5 de novembre d’Ordenació de l’Edificació,
seran les següents:
a) Projectista: És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa
tècnica i urbanística corresponent, redacta el projecte. Podran redactar projectes
parcials del projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de manera
coordinada amb l'autor d'aquest. (Article 10. LOE 38/1999).
Se li exigeixen coneixements acreditables de l’ús de tecnologia GIS (Geographic
Information Sistem).
b) Director d’obra: És l’agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix
l’execució de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals,
d’acord amb el projecte que la defineix, la llicència d’edificació i altres autoritzacions
preceptives i les condicions del contracte, per assegurar-ne l’adequació proposada
finalment. (Article 12. LOE 38/1999).
Se li exigeixen coneixements acreditables de l’ús de tecnologia GIS (Geographic
Information Sistem).

d) Coordinador de seguretat i salut: Persona degudament qualificada i amb la titulació
acadèmica i professional idònia que determina les condicions que ha de complir el
projecte, d’acord amb les funcions que estableix la legislació en matèria de prevenció
de riscos laborals, i que és designada d’acord amb el que estableix aquesta mateixa
normativa. (Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública de Catalunya). (Disposició
addicional quarta. LOE 38/1999)
f) Tècnics o entitats i laboratoris de control de qualitat de l’edificació i de tractament
d’amiant associat als Plans de Treball: Com a tècnic de control de qualitat en el
seguiment i control dels plans de treball les seves funcions són les de verificar en tot
moment que la planificació i execució de cadascuna de les actuacions subjectes al Pla
de Treball s’ajusten als requisits higiènics descrits en el Pla de Treball. És també la
seva funció documentar i evidenciar i donar a conèixer els resultats de les mesures de
cada intervenció. És de la seva competència vetllar per a que tots els indicadors de
referència inclosos en el Mapa del Amiant de Badia, reflecteixin els valors obtinguts en
continu. Per desenvolupar aquestes funcions el tècnic ha d’evidenciar una experiència
mínima de dos anys en el seguiment de treballs amb amiant. (Article 14. LOE
38/1999)
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c) Director d’execució: És l’agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix
la funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i de controlar qualitativament i
quantitativament la construcció i la qualitat de l’edificació. (Article 13. LOE 38/1999).

g) Especialista en l’àmbit jurídic: Professional que assessora i valida la redacció dels
diferents plecs de condicions de les licitacions per a la contractació de les empreses
RERA que efectuaran els treballs d’encapsulament i retirada d’amiant.
h) Personal Administratiu: Professionals indicats per validar internament totes i
cadascuna de les remeses de facturació de les empreses executores dels plans de
treball. És la interlocutora per temes administratius de caràcter econòmics amb les
Entitats que regulen en darrera instància els pagaments.
L’equip tècnic ofert disposarà de coneixements en la utilització d’eines informàtiques
bàsiques (editor de textos, fulla de càlcul, correu electrònic, internet, etc.).
En les seves proposicions, a les memòries de gestió, els licitadors hauran de relacionar i
acreditar els requisits anteriors de titulació, formació i experiència de cada professional de
l’equip de treball.
Durant l’execució del contracte, l’Ajuntament valorarà la idoneïtat de les persones
assignades en base als criteris exposats, definits en base al marc legal actual i a les
necessitats específiques del contracte. També podrà exigir la seva substitució per causes
objectives justificades com ara errors demostrables en les seves tasques, absentisme o
relació inadequada amb altres entitats.
8.2. Recursos materials

- Capacitat de contractar equips de mostreig suficients per poder realitzar entre 5 i 10
mostrejos estàtics ambientals simultanis en els punts de mostreig que en el seu
moment es determinin. El nombre total de mostrejos ambientals superficials serà de
300; 150 per la primera fase d’encapsulat, per la part interior de les galeries i
sanejament interiors de les cobertes de fibrociment (a l’inici 75 i altres 75 al final) de
les mesures preventives. Més 150 per a la segona fase de retirada. Tant l’estratègia,
com els processos d’execució de mostrejos ambientals punt fix, com l’analítica dels
filtres es realitzaran en base a les normes estandarditzades específiques.
- Eines de planificació, de programa de control de Costos, així com qualsevol altre eina
informàtica o telemàtica necessària d’altres eines informàtiques pel correcte
desenvolupament de les tasques a realitzar.
- Mitjans per a poder treballar amb un sistema d'informació geogràfica (GIS) obert al
que els tècnics municipals puguin tenir accés per consultar dades. (Es detallen les
característiques a l’informe-memòria del procés de contractació).
- Altres recursos que li siguin necessaris per a la prestació del servei, com per
exemple, disposar d’un espai a les obres (caseta) per a la documentació i com a lloc
de treball per al personal desplaçat, amb mobiliari i elements informàtics necessaris
per a la correcta realització dels treballs. També haurà de disposar d’un espai específic
per al canvi de roba i neteja dels tècnics acord a normativa vigent.
8.3. Recursos organitzatius
Els licitadors presentaran a la seva memòria de gestió la relació de recursos organitzatius
Ajuntament de Badia del Vallès
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Per definir els recursos materials per a la correcta execució del contracte, d’acord amb les
seves característiques particulars i terminis d’execució, s’haurà de disposar de:

que haurà de descriure:
- L’organització de l’equip de treball i abast i metodologia per a l’execució de les
diferents prestacions dels serveis objecte del contracte.
- El cronograma (d’acord amb l’annex 4), que definirà el calendari i planificació dels
treball, que serà coherent amb els calendaris dels Annexos 1 i 2 i haurà de ser motivat,
amb justificació de les seves propostes i amb expressió del número de coordinadors
de l’obra i la freqüència de visites de direcció i coordinació i seguretat i salut, anirà en
sintonia al volum de feina i número d’operaris treballant de manera simultània en cada
moment, així com de la complexitat de les tasques que s’estiguin duent a terme.
- Proposta motivada amb definició gràfica i pressuposts de les solucions constructives
previstes a la clàusula 4.1 apartat final d’aquest plec (tancament i impermeabilització
de cobertes dels blocs d’habitatges, elements de substitució, etc.)
9. LLOC DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS.
La prestació de l’assistència tècnica d’aquest servei objecte de licitació es realitzarà en
diferents edificis d’us residencial situats al terme municipal de Badia del Vallès.

En cas contrari, quan superi aquest període total i suposi una alteració greu de l’equilibri
econòmic financer del contracte, que haurà d’acreditar el contractista, aquest podrà tenir dret
a la percepció de l’import acreditat dins del l’expedient contradictori que a l’efecte resolgui
l’incident fins a un màxim, en tot cas, del 10 per cent del preu inicial del contracte. En aquest
cas, quan no hi hagi acord entre les parts sobre els preus a establir, s’estarà a la fórmula
que següent:
∑ Puds/nTVMC)*nTAP
És a dir: Sumatori dels (PUDS) preus unitaris directes que integren els serveis efectivament
realitzats, dividit per (nTVMC) el número de mesos màxim de vigència del contracte establert
en aquest plec (annex 4), multiplicat (nTAP) multiplicat pel número de mesos de l’ampliació
produïda per sobre del TVMC.
11. PRESSUPOST I CONDICIONS ECONÒMIQUES.
El pressupost total i net de licitació ascendeix a la quantia de 334.618,49 euros, i l'Impost
sobre el Valor Afegit aplicable, al tipus del 21 per cent, a la quantitat de 70.269,88 euros
El sistema de determinació del pressupost, que es desenvolupa i justifica a l’informememòria de la contractació, és adequat als preus de mercat, s’ha calculat en base a les
Ajuntament de Badia del Vallès
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10. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.
La duració d’aquest contracte complementari de serveis serà la fixada a la clàusula 5a. del
PCAP i la seva vigència no podrà prorrogar-se, tret de l’ampliació que pugui donar lloc per
circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles dels contractes d’obres principals. En cas de
demora d’execució dels contractes d’obra principals, l’ampliació en el temps de les activitats
de Direcció facultativa i altres serveis connexos (coordinació de seguretat i salut, direcció
ambiental, etc.) s’hauran de prestar sense increments de l’import total de cadascú dels preus
unitaris de les prestacions afectades, sempre que l’ampliació no superi el període total de
temps de la vigència ofert pel contractista en la seva proposició.

obligacions de l’adjudicatari definides al punt 6 d’aquests Plecs de prescripcions tècniques i
s’ha establert sobre els preus unitaris de cadascuna de les prestacions que integren les
dues fases del contracte.
El valor estimat de la contractació és igual a la quantia màxima neta del pressupost de
licitació (334.618,49 euros) ja que no es contempla cap modificació del contracte, ni
pròrrogues a la seva vigència.

Fase

Serveis/prestació

Preu unitari
net

1.1.a) De redacció de
11.426,40 €
projecte
1.1.b) Redacció de
6.855,84 €
plecs
1.2.a) Pla de control
de qualitat, Direcció
Facultativa,
57.500,00 €
Fase 1: Obres Ambiental,
d’Execució
i
d’encapsulament
coordinació de
d’amiant
seguretat i salut.
1.2.b) Assistència a
les reunions de la
comissió de
3.450,00 €
seguiment del
contracte
SUBTOTAL Fase 1

79.232,24 €

IVA

Import
total

2.399,54 €

13.825,94 €

1.439,73 €

8.295,57 €

12.075,00 €

69.575,00 €

724,50 €

4.174,50 €

16.638,77 €

95.871,01 €

2.1.a) De redacció de
46.057,50 € 9.672,08 € 55.729,58 €
projecte
2.1.b) Redacció de
23.028,75 € 4.836,04 € 27.864,79 €
plecs
2.2.a) Pla de control
de qualitat, Direcció
Facultativa,
Ambiental,
172.500,00 € 36.225,00 € 208.725,00 €
d’Execució i
coordinació de
Fase 2: Obres de seguretat i salut.
retirada d’amiant 2.2.b) Assistència a
les reunions de la
comissió de
6.900,00 €
1.449,00 €
8.349,00 €
seguiment del
contracte
2.2.c) Realitzar un
reportatge gràfic
4.600,00 €
966,00 €
5.566,00 €
(vídeo) de tots els
treballs fets.
2.2.d) Fer una

2.300,00 €

483,00 €

2.783,00 €
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Aquests preus unitaris i el seu pressupost total són xifres màximes per sobre de les quals es
desestimarien les ofertes dels licitadors:

presentació final de
les actuacions
desenvolupades
mitjançant una
exposició amb els
mitjans que es
consideri oportuns.
SUBTOTAL Fase 2
TOTAL CONTRACTE

255.386,25 € 53.631,11 € 309.017,36 €
334.618,49 € 70.269,88 € 404.888,37 €

12. PRESENTACIÓ D’OFERTES. MEMÒRIA DE GESTIÓ.
12.1 Els licitadors hauran de presentar una «memòria de gestió dels serveis», conforme
estableix la clàusula vuitena i annex 1 del PCAP. Aquesta memòria desenvoluparà les seves
proposicions d’organització, planificació i desenvolupament i execució dels serveis, d’acord
amb les clàusules vuitena i concordants d’aquest plec, i la seva estructura i contingut
s’ajustarà al següent:
I. Presentació de l’empresa .
Informació general de l’empresa (antecedents, trajectòria, realització de projectes de
retirada d’amiant a gran escala en entorn residencial i d’altres; aspectes de solvència o
d’habilitació;...)
II. Definició dels mitjans personals i materials que es destinaran a l’execució del
contracte

També es relacionaran els mitjans materials, propis o aliens, que es destinaran a
l’execució del contracte, en especials aquells que incrementin el previst en aquestes
prescripcions tècniques com a:
- Informació sobre subcontractació per al control de qualitat.
- Programa de control de Costos, així com qualsevol altre eina informàtica o telemàtica
necessària d’altres eines informàtiques pel correcte desenvolupament de les tasques a
realitzar.
- Sistema d'informació geogràfica (GIS)
- Altres mitjans
III. L’organització de l’equip de treball i abast i metodologia per a l’execució de
les diferents prestacions dels serveis objecte del contracte
En aquest apartat, es detallarà entre d’altres aspectes l’organigrama funcional de
l’equip de treball, d’acord amb l’abast del àmbits materials i la metodologia de treball
Ajuntament de Badia del Vallès
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Contindrà la relació de tots els perfils dels professionals que s’adscriuran, com a
mitjans personals, a l’execució del contracte, amb la presentació de l’equip de treball i
un somera expressió curricular de titulacions, experiència i formació.

d’acord amb els serveis i prestacions específiques del contracte, especialment la
cronologia de terminis (annex 4 del PPT) justificant el seu correcte compliment.
L’organització de l’equip, així com l’abast i metodologia per a l’execució hauran de
demostrar:
a) Coneixement de l’escenari de les obres, tant a nivell de paisatge i morfologia
urbana com a nivell socio-econòmic.
b) Òptima i coherent distribució de recursos tècnics així com la quantificació de
visites de direcció i coordinació que es definirà al cronograma.
c) Metodologia presentada per a la coordinació entre obra i comunicació amb veïns,
empresa contractista i Ajuntament de Badia del Vallès.
d) Definició de l’organigrama de tècnics que treballaran al projecte definint els seus
càrrecs i funcions. Dit organigrama establirà la relació jeràrquica entre càrrecs,
deixant definit de manera clara el grau de responsabilitat de cadascun.
Aquest apartat haurà de ser coherent amb l’oferta econòmica que presenti l’empresa.
IV. El cronograma del contracte (d’acord amb l’annex 4)
Definirà el calendari i planificació dels treballs de cada tècnic, que serà coherent amb
els calendaris dels Annexos 1 i 2 i haurà de ser motivat, amb justificació de les seves
propostes i amb expressió del número de coordinadors de l’obra i la freqüència de
visites de direcció i coordinació i seguretat i salut. Anirà en sintonia al volum de feina i
número d’operaris treballant de manera simultània en cada moment, així com de la
complexitat de les tasques que s’estiguin duent a terme.

Proposta amb memòria descriptiva, plànols a escala i pressupost dels elements
d’amiant substituïts. Caldrà garantir el compliment de requisits definits en aquest PPT i
es valoraran els següents aspectes:
a) Idoneïtat i solvència del model constructiu utilitzat per la substitució d'elements,
tenint en compte els criteris de durabilitat, eficiència i cost-benefici.
b) Qualitat estètica de la proposta degut a la seva correcta integració en el paisatge
urbà.
c) Optimització del temps per a la substitució d’elements amb amiant. Justificar els
dies necessaris pel muntatge dels elements.
d) Durabilitat dels elements proposats. Justificar anys de vida útil de la solució
proposada.
- Fitxes tècniques de sistema constructiu proposat per a la substitució d’elements.
(solvència estructural, sistema de muntatge, etc).
- Fitxes tècniques de materials proposats per a la substitució d’elements (durabilitat,
Ajuntament de Badia del Vallès
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V. Proposta motivada amb definició gràfica i pressuposts de les solucions
constructives previstes a la clàusula 4.1 apartat final d’aquest plec

preu, prestacions, etc).
A cadascú dels apartats de la memòria, els licitadors definiran amb claredat, concisió i detall
les propostes que formulin en desenvolupament d’allò regulat al present plec.
12.2 Format.
Aquest memòria no podrà tenir una extensió superior a 50 pàgines DIN A4, és a dir, 25 fulls
a doble cara i s’haurà de presentar-se en suport informàtic en arxiu de qualsevol del tipus de
format i d’extensió màxima previstos en la clàusula 7.2.2, lletra b) del PCAP. La superació
de l’extensió comportarà que no s’avaluarà tot el que excedeixi de la pàgina 50, sense
perjudici a més d’allò que es disposa al paràgraf final d’aquest apartat.
El tipus de lletra o font serà Arial; la mida de la font serà de 11; la configuració mínima dels
marges de pàgina serà de 2,00 cm i la del paràgraf de text serà d’interlineat senzill i amb
espai sota i amunt del paràgraf de 1,50 cm.
L’incompliment dels requisits d’estructura, extensió i de format i configuració anteriors podrà
afectar fins a la pèrdua màxima d’un tram de puntuació als paràmetres previstos a la
clàusula 8.1.1 del PCAP.
12.3 Proposició econòmica.
La proposició econòmica es presentarà d’acord amb l’annex 2 del PCAP i haurà de contenir
la proposició concreta de tots i cadascun dels preus unitaris de cada servei i prestació que
es contempla en el model. La manca de consignació de qualsevol d’aquest preus unitaris o
la consignació per sobre dels preus màxims unitaris o del pressupost màxim de licitació
establerts comportarà la no admissió de la proposició.

Badia del Vallès, document signat electrònicament.

ANNEXOS. (*)
Annex 1. Memòria valorada de l’encapsulat de l’amiant a galeries i sanejament de l’interior
de les cobertes als blocs d'habitatges abast del Mapa de l’Amiant de Badia del Vallès.
Annex 2. Memòria valorada per a la retirada de l’amiant-ciment de les galeries, dels tubs de
ventilació exteriors d’amiant-ciment i de les cobertes amb plaques d’amiant-ciment dels
blocs d’habitatges abast del Mapa d’Amiant de Badia del Vallès.
Annex 3. Mapa de l’Amiant, dels edificis d´ús residencial, de Badia del Vallès.
Annex 4. Cronograma.
(*) Tots aquests annexos ES PUBLIQUEN simultàniament amb aquest plec, però de
forma separada, a l’apartat «documentació” a l’anunci de licitació del Perfil de
contractant:
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Xavier Ortega Codines, el Secretari municipal
Daniel Serrano Serrat, l’arquitecte municipal
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=Badia&idCap=29932823

