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PLEC DE PRESCRIPCIONS
DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE
SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL
POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE LA MPGM BONAVENTURA CALOPA – FASE 2:
AIXECAMENT TOPOGRÀFIC,

REDACCIONS DE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, ESTUDI DE

SEGURETAT I SALUT I PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT TRÀMIT ORDINARI.
LICITACIÓ ELECTRÒNICA
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I. ASPECTES GENERALS DEL CONTRACTE
1. Objecte del contracte.
És objecte del contracte la prestació del servei d’assistència tècnica per a
L’aixecament topogràfic vinculat al Projecte d’urbanització i la redacció de Projecte d’urbanització
del Polígon d’Actuació Urbanística delimitat per la Modificació puntual del Pla General
Metropolità del sector de Bonaventura Calopa amb aprovació en data 8/05/2020 publicat al
DOGC de data 23/06/2020 respectant els criteris establerts tant per la figura del planejament
com pels informes sectorials més els que estableix el present Plec. Inclou redacció d’estudi de
Seguretat i salut per la totalitat dels treballs objecte de contracte incloent l'execució i Pla de
control de qualitat dels materials.
La finalitat d’aquest Plec de prescripcions tècniques és:
• Definir tècnicament l’abast dels treballs a realitzar
• Determinar l’estructura i contingut del document a redactar
• Determinar les prescripcions exigides sobre l’equip humà per a la redacció i direcció de les obres
corresponents al projecte d’urbanització.
• Definir el termini d’execució dels treballs
El contracte NO comporta prestacions directes a la ciutadania.
Les necessitats administratives a satisfer i els factors que intervenen en el present contracte estan
acreditats en l’expedient corresponent.

CPV corresponent al Lot 1 L’aixecament topogràfic
71240000-2 Serveis d'arquitectura, enginyeria i planificació.
CPV corresponent al Lot 2 El projecte d’urbanització
71240000-2 Serveis d'arquitectura, enginyeria i planificació:

2. Regulació del servei. Normativa sectorial.
El servei es regeix per la següent normativa sectorial:
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L’encàrrec comprèn tots els treballs previs i l’elaboració de tota la documentació necessària que possibiliti
la total execució de les obres a projectar i, en qualsevol cas s’ha d’ajustar a allò que estableix la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directrius del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.
Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura.
Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.
Decret 135/1995, de 24 de març Codi d’accessibilitat de Catalunya
Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.
Tota la resta de normativa aplicable per la casuística concreta del projecte i obres, objecte del present
Plec de Prescripcions Tècniques.
3. Àmbit de la prestació territorial, planejament urbanístic i informes sectorials del planejament
La prestació de l’esmentat servei s’executarà a l’àmbit següent:
Polígon d’Actuació Urbanística delimitat per la Modificació puntual del Pla General Metropolità del sector
de Bonaventura Calopa.
3.1 Marc urbanístic general
El marc urbanístic i legal ve donat en primer lloc pel Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel
que s’aprova el text refós de la Llei del sòl i, en l’àmbit autonòmic, pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. La Llei d’Urbanisme ha estat modificada parcialment
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la LUC amb posteriors modificacions, i
el reglament ha estat modificat pel Decret 80/2009, de 19 de maig, per l’establiment del règim jurídic dels
habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament.
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El projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística corresponent a la Modificació puntual del
PGM de l’Àrea Metropolitana, es formularà en acord, finalitat i contingut regulat en l’article 72 del TRLU i
dels articles 96 a 98 del Reglament.
3.2 Marc urbanístic específic
3.2.1 Antecedents administratius de tramitació de la Modificació puntual del Pla General Metropolità del
sector de Bonaventura Galopa
En data 11/06/2018 es va acordar la incoació de l'expedient de Modificació puntual de Pla General
Metropolità (en endavant MPGM).
El Ple municipal de data 18/10/2018 va aprovar inicialment la Modificació puntual de PGM al sector
Bonaventura Calopa, d'iniciativa pública i redactada pels serveis tècnics del servei de Planificació del
Territori.
El document es va sotmetre a informació pública pel termini d'un mes, publicant-se al diari El Periódico
de data 29/10/2018, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 2/11/2018, al tauler d’anuncis
municipal i va ser exposat el document tècnic en la web municipal (http://www.santboi.cat).
3.2.2 Simultàniament al tràmit d'informació pública es va sol·licitar informe als organismes següents:
- L'oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona
- L'Agència Catalana de l'Aigua
- La Direcció General d'Aviació Civil del Ministeri de Foment
- l'Autoritat del Transport Metropolità
- La companyia subministradora d'aigua: Aigües de Barcelona
- La companyia subministradora d'electricitat: División Catalunya Occidental de Endesa
Distribución-Coordinación Área Llobregat.
Fruit dels quals s’incorporen les seves conclusions a la normativa urbanística el tot destacant al detall els
següents:
a) Detall específic de les modificacions introduïdes per l’EAMG
L'informe de l'Autoritat Metropolitana de Transport conclou que l'EAMG presentat compta amb els
elements necessaris per aconseguir una mobilitat sostenible, per la qual cosa emet informe favorable. No
obstant, estableix unes condicions i recomanacions que s'hauran de tenir en compte en la redacció del
corresponent projecte d'urbanització.
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Així s'incorporen als apartats corresponent de l'EAMG les condicions i recomanacions l'informe:

-

A l'apartat VIII.5, l'obligatorietat que el projecte d'urbanització incorpori les reserves de places
d'aparcament per a turismes i motocicletes, així com les de càrrega i descàrrega necessàries
derivades del usos comercials que s'implantaran. (apartat VIII.5)

-

A l'apartat VIII.5, l'obligatorietat que els projecte d'urbanització incorpori les dotacions mínimes
de l'estructura per a la càrrega de vehicles elèctrics en edificis o aparcaments de nova
construcció en vies públiques.

-

S'afegeix l'apartat V.3. el contingut en relació a l'Accessibilitat actual dels diferents recorreguts
per vianants i bicicletes (en relació a la recomanació 1 de l'informe de l'ATM)

-

S'incorpora a l'apartat VII l'anàlisi de l'incidència de la nova mobilitat generada en els modes no
motoritzats (en relació a la recomanació 2 de l'informe de l'ATM)

-

A l'apartat X. Incidència sobre la contaminació atmosfèrica s'incorpora el càlcul d'emissions
(recomanació 3 de l'informe de l'ATM).

b) Modificacions en la documentació ambiental de la MPGM
Els Serveis Territorials a Barcelona de l'OTAAA, en compliment d'allò que determina l'article 85.5 del
TRLU, emeten informe favorable en data 23/07/2019, tot considerant que l'actuació proposada no suposa
afeccions sobre la biodiversitat i el patrimoni natural, resultant innecessari l'informe ambiental; amb el
benentès que, en el desenvolupament de la proposta es doni compliment a les consideracions
ambientals establertes en l'informe, així com a la resta de legislació vigent en matèria ambiental.
Aquestes consideracions han estat incorporades al document d'aprovació provisional de la següent
manera:
-

en l'enjardinament dels espais lliures caldrà utilitzar preferentment vegetació autòctona i/o
espècies bioblimàticament adaptables, evitant en la mesura del possible la seva pavimentació
i/o artificialització

-

quan a la Inundabilitat ens remetem al contingut de l'informe de l'ACA, la referència del qual es fa
al punt 6.

-

quant al disseny de les noves edificacions caldrà preveure les mesures d'integració paisatgística
necessàries per tal de garantir la correcta inserció de les edificacions en l'entorn, considerant
cirteris constructius, materials de construcció i aplicació de colors que conformin una
arquitectura integrada i de qualitat.

-

quant al residus que es generin tant en l'enderroc i construcció de les edificacions existents i
previstes s'hauran de gestionar conforme a a la normativa vigent en matèria de residus.
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-

caldrà introduir les mesures d'estalvi i eficiència energètica marcada pel Decret 21/2006
d'adopció de criteris ambientals i mesures d'ecoeficiència en els edificis

-

en matèria de prevenció de la contaminació lumínica i acústica, es garantirà el compliment
compliment de la legislació vigent en ambdues matèries.

c) Modificacions en la Normativa urbanística de la PGM

-

s'incorpora a l'article 35 la referència a les condicions derivades de l'informe de l'ATM en relació
a l'obligatorietat que el projecte d'urbanització del sector incorpori les reserves necessàries
quant a aparcament de turismes, motocicletes, càrrega i descàrrega i punt de càrrega de
vehicles al projecte d'urbanització

-

s'incorpora a l'article 35 la referència a les condicions derivades de l'informe de l'OTAAA en
relació a l'enjardinament dels espais lliures

-

s'incorpora a l'article 35 de les NU l'obligatorietat de fer les necessàries reserves de sòl,
servituds de pas i vols d'instal·lacions per a permetre la construcció i posterior operació d'un
CDE, així com de les instal·lacions d'extensió de distribució necessàries, en compliment de
l'informe de la companyia subministradora d'electricitat de data 28/02/2019 i de l'informe de la
DG d'Enegia, Mines i Seguretat Industrial de 05/03/2019.

-

s'incorpora a l'article 35 la referència a les condicions derivades de l'informe de l'ACA en relació
l'obligatorietat que el projecte d'urbanització defineixi les solucions construcitves necessàries per
tal que les cotes definitives resultants de la urbanització compleixin les condicions de grau de
risc d'inundació adequades per a la implantació de l'ordenació i usos establert al planejament.

-

s'incorpora a l'article 39 com a càrrega del sector l'execució de les solucions construcitves
necessàries per tal que les cotes definitives resultants de la urbanització compleixin les
condicions de grau de risc d'inundació adequades per a la implantació de l'ordenació i usos
establert al planejament. (vinculat a les determinacions l'informe de l'ACA)

-

s'incorpora a l'article 43 la referència a les condicions derivades de l'informe de l'OTAAA en
relació a les característiques de disseny i utilització de materials a les noves edificacions.

-

s'incorpora a l'article 43 l'obligatorietat d'introduir als projectes constructius les mesures d'estalvi i
eficiència energètica marcada pel Decret 21/2006 d'adopció de criteris ambientals i mesures
d'ecoeficiència en els edificis. Així com l'obligatorietat que el tractament del residus es faci
conforme a la legislació vigent en matèria de residus.

-

s'incorpora a l'article 43 la referència al compliment de la legislació vigent en matèria de
prevenció de la contaminació lumínica i acústica.

8
Podeu comprovar aquest document amb l'original emès per l'Ajuntament a www.santboi.cat/validacio, amb el codi CSV : 14154575610047623541
8 / 66

3.2.3. Finalment s’adjunta per coneixement dels licitadors i per donar conformitat als articles d’afecció pel
que fa a les condicions del Projecte d’urbanització establertes a les Normes Urbanístiques del
Planejament vigent:
Capítol VIII.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ URBANÍSTICA
Article 33.- Gestió urbanística
1. El desenvolupament del sector requerirà la tramitació i aprovació d'un projecte d'urbanització.
2. El sistema d'actuació per a l'execució del polígon d'actuació urbanística que endavant es
detallarà és el de reparcel·lació i la modalitat establerta és la de cooperació, si bé es pot
executar per qualsevol altre sistema d'actuació urbanística o modalitat de reparcel·lació, si amb
posterioritat així s'estableix. En qualsevol cas cal garantir el respecte al termini de tres mesos
des de l'aprovació de la delimitació del polígon d'actuació urbanística, previst a l'article 140 del
TRLUC, relatiu a la iniciativa per la formulació del corresponent projecte de reparcel·lació.
3. La substitució del sistema d'actuació urbanística o de la modalitat establerta s'efectuarà, per
l'administració actuant, en els supòsits regulats per l'article 129 del RLU i d'acord amb el
procediment previst a l'article 119.2 del TRLU.
Article 34.- Projecte de reparcel·lació
1. La delimitació del polígon d'actuació urbanística s'estableix al plànol O-4-gestió urbanística.
Aquest polígon no inclou els sòls amb qualificació de sistema viari (clau 5), així com tampoc els
sòls qualificats d'equipament (clau 7b) ocupats actualment per l'escola bressol, i que han de
mantenir-se amb aquesta destinació.
2. El contingut i criteris del projecte de reparcel·lació estarà a l'establert als articles 124 i següents
del TRLUC i els articles del 130 i següents del RLUC.
3. Descripció de les característiques del polígon d'actuació urbanística:
Polígon d’actuació Bonaventura Calopa
Sistema d’actuació urbanística:
Reparcel·lació
Modalitat:
Cooperació
Superfície del polígon d'actuació
6.483 m2 sòl
urbanística:
Càrregues associades al polígon
Superfície (m2)
Cessió obligatòria i gratuïta
de zones verdes
i dels equipaments
Urbanització de zones verdes

2.339 m2
203 m2
2.339 m2

Càrregues externes al polígon

2.370 m2

Característiques

Segons les determinacions del projecte d'urbanització
A l'estudi de viabilitat econòmica del pla trobem una
avaluació d'aquests costos
Urbanització del sistema viari confrontant al sector
Càrrega externa al polígon segons s'estableix a
l'article 39 d'aquestes NU
l'execució de les solucions constructives
necessàries per tal que la urbanització compleixin
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les condicions de grau de risc d'inundació
adequades
Trasllat del tram soterrat del canal de la Dreta que
travessa el sector
Obligació de cessió d'aprofitament urbanística a l'administració actuant
Als propietaris del sòl d'aquest polígon d'actuació urbanística els hi és d'aplicació el deure de cessió de sòl amb
aprofitament en sòl urbà no consolidat que determina l'article 43 del TRLU.
Qualificacions urbanístiques zones
Clau Zonificació (m2)
Zona d'ordenació volumètrica
específica
TOTAL

18 3.941 m2s
3.941 m2s

Edificabilitat (m2)
7.715,00 m2st
7.715,00 m2st

Paràmetres urbanístics zones
Zonificació
Ordenació de l’edificació
Edificabilitat total

7.715,00 m2st

Nombre màxim d’habitatges

84 habitatges

Nombre mínim places d’aparcament

Es correspon a la definida als plànol de zonificació
Es correspon a la definida al plànol d'ordenació de
l'edificació
distribuïts de la següent manera:
habitatge renda lliure /residencial
4.565,00 m2
habitatge en règim d'HPO
2.050,00 m2
sostre comercial / terciari
1.100,00 m2
distribuïts de la següent manera:
Habitatge renda lliure
58 habitatges
habitatge HPO
26 habitatges
D’acord amb el PE d’Usos Urbans vigent

Article 35.- Projecte d'urbanització
1. El desenvolupament del sector s'efectuarà mitjançant la tramitació i aprovació d'un
projecte d'urbanització, que contingui la definició de les obres bàsiques i
complementàries. El projecte ha de respectar les determinacions que el planejament
preveu per aquest àmbit.
2. Aquest projecte haurà d'incloure totes les càrregues d'urbanització del sector, que es
determinen en aquesta modificació puntual de PGM. Així mateix, haurà de tenir en compte
les despeses d'urbanització avançades i abonades amb anterioritat.
3. El projecte d'urbanització pot implantar infraestructures en el subsòl del sistema de parcs
i jardins (clau 6b). En tot cas, n'ha de garantir la funcionalitat dels sistema de parcs i
jardins.
4. El projecte d'urbanització haurà de definir la secció del carrer Bonaventura Calopa en
concordança amb l'avantprojecte existent per tota la via i en qualsevol cas, atenent a les
directrius del servei d'infraestructures, espai públic i mobilitat de l'Ajuntament de Sant
Boi.
5. El contingut i determinacions del projecte d'urbanització estarà al que s'estableixi a la
legislació vigent aplicable en aquesta matèria.
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6. El projecte d'urbanització del sector incorporarà les reserves necessàries quant a
aparcament de turismes, motocicletes, càrrega i descàrrega i punt de càrrega de vehicles
al projecte d'urbanització
7. L'enjardinament dels espais lliures haurà de realitzar-se utilitzant preferentment vegetació
autòctona i/o espècies bioclimàticament adaptades, evitant en la mesura del possible la
seva pavimentació i artificialització.
8. S'hauran de fer les necessàries reserves de sòl, servituds de pas i vols d'instal·lacions
per a permetre la construcció i posterior operació d'un Centre de Distribució Elèctrica
(CDE), així com de les instal·lacions d'extensió de distribució necessàries, en compliment
de l'informe de la companyia subministradora d'electricitat de data 28/02/2019. El CDE
haurà de situar-se en les parcel·les d'aprofitament privat del sector.
9. El projecte d'urbanització haurà de definir les solucions constructives necessàries per tal
que les cotes definitives resultants de la urbanització compleixin les condicions de grau
de risc d'inundació adequades per a la implantació de l'ordenació i usos establert al
planejament.
Article 36.- Precisió i ajustos de límits
1.

Els límits i les superfícies de l'àmbit del sector poden ser ajustats al detall i no constitueixen
supòsit de modificació de l'ordenació concreta del sector quan suposin l'adaptació a les
alineacions o línies d'edificació vigent o la urbanització executada, les característiques
topogràfiques dels terrenys, els límits de propietat o les adaptacions tècniques de detalls
derivades del coneixement del subsòl.

2.

Aquestes precisions i ajustos no fan variar l’edificabilitat ni la resta de paràmetres urbanístics
fixats pel planejament. Tampoc es poden produir variacions en la forma de les qualificacions
zonals o de sistemes, ni augments o disminucions de superfície de més del 5% del sector. De
les mateixes no en pot resultar una disminució dels sistemes d’espais lliures ni d’equipaments.

3. Els projectes d’urbanització i els instruments de gestió poden, si s’escau, efectuar les
adaptacions tècniques de detall exigides per les característiques del sòl i del subsòl en
l’execució material de les obres i en la concreció de la delimitació de l’àmbit d’actuació.
Article 37.- Divisió poligonal
L'administració actuant pot dividir o modificar el polígon d'execució previst al Pla, d'acord amb el
procediment previst a l'article 119 del TRLUC i amb el compliment del que es preveu a l'article
118 per als polígons d'actuació urbanística.
Article 39.- Càrregues d'urbanització del sector.
El conjunt de propietaris del sector han d'assumir les següents càrregues d'urbanització:
Les despeses d'urbanització internes corresponent a les pròpies del sector delimitat que
venen regulades en la legislació vigent. Comprenen tant les despeses de la redacció dels
instrument de planejament i gestió, inclòs la present modificació de PGM, les d'indemnització
de les edificacions que resultin incompatibles amb la nova ordenació, així com les de l'obra
urbanitzadora dels sistemes de cessió, i les de l'aprofitament de cessió obligatòria.
Respecte les despeses d'urbanització externes, es determina que han de ser assumides les
que corresponen a les obres de compleció de la d'urbanització del tram de carrer
Bonaventura Calopa, inclòs dins l'àmbit de la present MPGM, parcialment urbanitzat, en
l'actualitat.
Actualment travessa el sector, soterrat el Canal de la Dreta del Llobregat. És càrrega
d'urbanització del sector, el desviament d'aquest canal, tot i que aquest hagi de desviarse fora del sector. En aquest cas la localització del nou traçat així com la disponibilitat dels
terrenys per a fer-lo efectiu és responsabilitat de l'Ajuntament.
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El cost orientatiu, tant de les despeses d'urbanització internes com externes, dels sectors
delimitats, s’estableixen a l'apartat 2.6.- Informe de sostenibilitat econòmica de la memòria de
l'ordenació.
l'execució de les solucions constructives necessàries per tal que les cotes definitives
resultants de la urbanització compleixin les condicions de grau de risc d'inundació
adequades per a la implantació de l'ordenació i usos establert al planejament.
Article 40.- Obres d'urbanització del sector.
1.S'han de cedir i urbanitzar amb càrrec a la comunitat reparcel·latòria els terrenys qualificats
de sistemes.
2.Els sòls qualificats de sistemes per aquest Pla s'executaran d'acord amb les especificacions
establertes als plànols d'ordenació, a les determinacions d'aquesta normativa urbanística i
conforme el definit al projecte d'urbanització.
3.El sistema de parc urbà (Clau 6b), així com el sistema viari (clau 5), s'urbanitzarà d'acord
amb les determinacions del projecte.
Article 42.- Administració actuant
L'administració actuant és l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Article 43.- Determinacions dels projectes constructius
1. Al disseny de les noves edificacions caldrà preveure les mesures d'integració paisatgística
necessàries per tal de garantir la correcta inserció de les edificacions en l'entorn, considerant
cirteris constructius, materials de construcció i aplicació de colors que conformin una arquitectura
integrada
i
de
qualitat.
2. Els residus que es generin tant en l'enderroc i construcció de les edificacions existents i
previstes s'hauran de gestionar conforme a a la normativa vigent en matèria de residus.
3. Caldrà que els projectes constructiu incorporin les mesures d'estalvi i eficiència energètica
marcada pel Decret 21/2006 d'adopció de criteris ambientals i mesures d'ecoeficiència en els
edificis.
Article 44.- Determinacions referents a les servituds aeronàutiques
La totalitat de l'àmbit del sector es troba inclòs en les zones i espais afectats per servitud
aeronàutiques. Al plànol O6 es representen les línies de nivell de les superfícies limitadores de
les Servitud Aeronàutiques de l'aeroport de Barcelona que afecten a dit àmbit, les quals
determinen les alçades (respecte del nivell del mar) que no han d'ultrapassar cap construcció)
(inclosos tots els seus element com antenes, parallamps, xemeneies, equips d'aire condicionat,
caixes d'ascensor, cartell, remats decoratius etc) així com el gàlib de viari o via fèrria.
En conseqüència l'execució de qualsevol construcció, instal·lació o plantació requerirà acord
favorable previ de l'AESA conforme als articles 30 i 31 del Decret 584/1972.
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II. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
4.1 Lot 1. Aixecament topogràfic del Polígon d’Actuació Urbanística delimitat per la Modificació
puntual del Pla General Metropolità del sector de Bonaventura Galopa
4.1.1 Contingut concret i detallat de les prestacions. Organització del servei.
Aquest servei comportarà l’aixecament topogràfic del sector del planejament delimitat pel Polígon
d’actuació urbanística de la Modificació puntual del Pla General Metropolità del sector de Bonaventura
Galopa

L’Abast de l’àmbit de l’estudi topogràfic afectarà la totalitat de les parcel·les preexistents que quedin
afectades pel Polígon d’actuació urbanística ampliat, si s’escau, en aquells trams que es considerin
escaients fruit de les necessàries reunions amb els tècnics del Departament de Gestió urbanística
municipal.
La determinació concreta de l’àmbit, incloent sòls externs a l’àmbit del sector, requerirà el vist-i-plau del
Departament de Gestió Urbanística municipal.
Pel que fa a la concreta definició de l’estat constructiu de l’antic hospital de Bonaventura Calopa,
l’aixecament topogràfic abastarà com a mínim, la correcta ocupació de l’edifici preexistent al solar.
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4.1.2 Estructura de la propietat
Les parcel·les incloses en l'àmbit de la present MPGM queden grafiades en el plànol i2.- topogràfic i
parcel·lari, on s'utilitza la següent representació gràfica del cadastre:

REF.
EMPLAÇAMENT
CADASTRAL
0474103DF2707C Bonaventura Calopa 13,
Mossen Pare Tarrés 31
0474104DF2707C Bonaventura
Calopa
11B
0474106DF2707C Bonaventura Calopa 11
0474108DF2707C Bonaventura Calopa 9

PROPIETARI
LLOCS MP SL
ENDESA
DISTRIBUCION
ELECTRICA, S.L.U.
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT

SUPERF.
CADASTRAL
2.067 m2

FITXA
INVENTARI
-

44 m2

-

4.276,49 m2
1.913,17 m2

470
469

4.1.3 Aspectes tècnics:
Definició de la totalitat dels elements del sector incloent:
-

Senyalització horitzontal

-

Senyalització vertical

-

Límits pavimentats

-

Edificis

-

Balises i tanques

-

Tapes i registres: Incloure la ubicació de la totalitat d’arquetes (incloent base de dades amb les
coordenades, tipus de xarxa a la que dona servei i tipus de tapa.(F900,D400,...).

-

Canalitzacions

-

Elements físics: Registre del canal de reg i localització concreta de per on passa amb
coordenades

-

Tanques perimetrals
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-

Fotografies

-

Realització d’un plànol topogràfic amb corbes de nivell amb una resolució d’un metre i inferiors.

-

Els diferents elements que conformin l’aixecament topogràfic han d’estar organitzats en capes
del programa Autocad, per poder superposar-les. L’adjudicatari presentarà al seu Pla de tasques
una proposta de codificació de les diferents capes incloent els noms informàtics d’aquestes.

-

Realització de perfils transversals i longitudinals en format *.dwg. mínims 5

-

La cartografia base sobre la que es situaran les fites, obstacles, tanques, registres, immobles i
l’aixecament topogràfic farà servir les mateixes coordenades que les de cadastre. És a dir,
ETRS89.

.
4.2 Lot 2. Redacció del projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat i salut més pla de control de
qualitat per a la urbanització del PAU de la MPGM Bonaventura Calopa juntament
El projecte d’urbanització a redactar s’ajustarà a les determinacions fixades per la Modificació puntual del
PGM del sector Bonaventura Galopa, i contemplarà les obres necessàries per a l’execució material de
desenvolupament del planejament i definició de l’espai alliberat, atenent a l’ordenació detallada del seu
PAU.
El projecte d’urbanització atendrà, entre d’altres, els criteris d’integració dels equipaments i sector llevant
del PGM de tal manera que els criteris de tractament de l’espai públic que es defineixin serviran com a
base pel futur sector contigu.
4.2.1 Condicions generals i particulars
El projecte serà redactat de manera que permeti a persones diferents a l’autor, la direcció i execució de
les obres, les quals formaran un conjunt.
En cap cas podran servir les normes contingudes en aquest Plec de Prescripcions Tècniques per a
justificar omissions d’estudis o descripcions que a judici dels tècnics de l’ajuntament, i a normativa vigent,
han d’integrar el projecte.
Els objectius generals de la intervenció, a treballar sota les directrius dels tècnics municipals, es
desglossen en els següents punts:
Condicions generals:

-

Entendre l’indret en vers la ciutat i no de forma aïllada

-

Obtenir un espai públic que millori la qualitat urbana i les necessitats de l’entorn

-

Reequilibrar la secció de l’espai viari prioritzant la mobilitat sostenible
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-

Garantir un paisatge urbà de qualitat en tots els seus paràmetres definidors (configuració física,
materials constructius, mobiliari i enllumenat, vegetació, ...)

-

Definir les necessitats i caràcter dels espais lliures, lligats als usos prevists, a la connectivitat, als
límits que el configuren

-

L’espai públic ha de ser accessible, sostenible, polivalent i segur, que cohesioni i connecti la
ciutat i els seus habitants i afavoreixi la convivència pública

-

Augmentar la permeabilitat del sòl. Sempre i quan sigui possible, les noves superfícies
urbanitzades hauran d’afavorir la infiltració natural al terreny de l’aigua d’escorrentia

-

Incentivar la presència de vegetació, i la seva capacitat reguladora de la qualitat de l’aire, del
benestar, de la imatge de ciutat i de defensa (visual i en part acústica) davant de la proximitat de
les vies del tren

-

Adequar la xarxa de transport públic a la nova configuració i noves necessitats

Condicions particulars:
Dins dels treballs per a la realització dels documents objecte del present contracte, a més de la redacció
dels documents pròpiament dits, s’entendran incloses, com a mínim, les següents tasques:

-

Coneixement de l’àmbit de projecte i del seu entorn, així com de la visió de conjunt del carrer
Bonaventura Galopa. Obtenció de la informació necessària, anàlisi i estudi dels antecedents,
dades generals, etc. En cas que sigui necessari, l’equip redactor establirà els contactes amb les
companyies subministradores dels diferents serveis i casuístiques, així com altres
administracions sectorials

-

Aixecament topogràfic, objecte específic del primer lot del contracte

-

Redacció d’avant projecte i projecte bàsic i executiu d’urbanització

-

Col·laboració amb els serveis tècnics de l’Ajuntament per analitzar les diferents alternatives
possibles i establir els criteris de la proposta en ordre a definir els objectius i criteris generals
dels documents del projecte objecte del present contracte.

-

El seguiment en relació a la redacció del projecte per part de l’Ajuntament, no eximeix al
redactor/ de la seva responsabilitat sobre el mateix

-

Redacció de l’estudi de seguretat i salut

-

Redacció del corresponent programa de control de qualitat

-

Redacció del document relatiu a la gestió de residus

-

Elaboració prèvia del Pla o Programa de treball en funció del pressupost i dels mesos de durada
amb la determinació de les tasques necessàries, terminis d’estudi i redacció dels documents,
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fases, contingut general de cada document i fase, programa de reunions i exposició als
ciutadans, etc.
Es calcularà la seqüència d’execució d’obra per la inversió prevista sense iva i de manera
mensual.
-

Estudi de totes les xarxes de serveis tant per la seva continuïtat i/o modificació en l’àmbit de
projecte i entorn, com per la previsió que les diferents companyies tinguin a curt/mig termini, i
siguin incloses en el document del projecte d’urbanització i executades oportunament amb detall
específic i separat de cadascuna d’elles.
Particularment per l’estudi de la xarxa de clavegueram existent, incloure anàlisi d’escomeses
particulars per tal de determinar les característiques del nou clavegueram.

-

Estudi de mobilitat d’entorn afectat.

-

Reportatge fotogràfic exhaustiu amb detall de totes les entrades a finques, locals i aparcaments
trobades de façanes amb el paviment actual.

-

Estudi lumínic i acústic.

-

Gestió amb les companyies de serveis, i resta de casuístiques que puguin sorgir en el procés de
redacció del projecte en el seu conjunt

-

Estudi de gènere en l’àmbit d’actuació i entorn

-

Totes les altres actuacions de tipus tècnic facultatiu que puguin ser necessàries en el procés de
redacció del projecte per a la seva aprovació definitiva i licitació

-

La documentació es presentarà a l’Ajuntament per registre d’entrada de forma telemàtica a la
Seu Electrònica de l’Ajuntament, tant en format editable com no.

-

Es definiran els documents finals, incloent els requeriments que determini l’Ajuntament de Sant
Boi d’acord amb els tècnics, per tal de procedir a l’aprovació inicial. Es rectificaran els
documents en base a les determinacions que es puguin derivar dels tràmits i informes de les
administracions competents, per tal de completar els documents per la seva aprovació definitiva.

-

Redacció dels documents necessaris del projecte executiu objecte d’aquest Plec per a a seva
aprovació inicial, d’acord amb les determinacions de la legislació vigent amb les diferents
alternatives considerades, els documents d’estudi, incorporació de les determinacions que
puguin definir-se en els diferents estudis complementaris que s’hagin redactat, justificació de la
proposta i compliment d’objectius, etc.

-

S’estarà al que es demani dels diferents informes i tràmits sectorials tant els del planejament
com els propis de la tramitació de les figures de gestió urbanística.

-

Serà necessària l’acreditació de la identitat i habilitació professional de l’autoria del projecte en
referència al Real Decret 1000/2010 article 4.2
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4.2.2 Obligacions i responsabilitats tècniques de l’adjudicatari
La persona delegada com a representant de l’adjudicatari serà responsable de la qualitat i el personal
tècnic dels treballs de Redacció del Projecte.
La persona delegada del contracte haurà d’estar adscrit permanentment als treballs durant tot el termini
contractat i ser coneixedor i impulsor del desenvolupament de les tasques contemplades en aquest Plec.
L’adjudicatari es responsabilitzarà de l’exactitud de les dades per ell subministrades i serà responsable
davant l’Ajuntament de Sant Boi i de tercers de les conseqüències derivades per omissions i errors, per
utilització de mitjans inadequats o per subministrar resultats o dades incorrectes i restarà obligat a
solucionar els efectes derivats del punt anterior.
En relació amb el compliment del contracte que regula el present Plec, l’adjudicatari queda obligat a
realitzar els treballs segons les instruccions rebudes per l’Ajuntament de Sant Boi, Tenint en compte que
una vegada liquidat el contracte, l’adjudicatari restarà obligat a atendre les consultes referents a la
redacció del projecte efectuada.
La persona redactora del projecte haurà d’estar en possessió de la titulació acadèmica i professional
habilitant en acord als treballs a desenvolupar, segons el que estableix l’apartat a) del punt 3 de l’article
10 de la llei 38/1999.
El projecte objecte del present concurs ha d’estar signat pel tècnic redactor/a del mateix, en la seva
qualitat d’autor/a. En qualsevol cas ha de signar: la memòria, el pressupost, els quadres de preus núm. 1
i núm. 2, el plec de prescripcions tècniques, els plànols, l’estudi de seguretat i salut i document de control
de materials.
Donat el cas, de la presència d’altres tècnics especialistes en la redacció del document de projecte en el
seu conjunt, aquests han de signar, juntament amb el tècnic del projecte, les parts i els plànols que hagin
elaborat.
4.2.3 Valoració i facturació
La forma de pagament serà mitjançant factura/certificació segons l’establert al Plec de Clàusules i/o
contracte d’adjudicació.
La valoració dels treballs de redacció de Projecte serà establerta per l’Ajuntament de Sant Boi i inclourà
totes les despeses de personal, material fungible, amortització d’instal·lacions, equips i mitjans de

18
Podeu comprovar aquest document amb l'original emès per l'Ajuntament a www.santboi.cat/validacio, amb el codi CSV : 14154575610047623541
18 / 66

transport consums i en general, tot el necessari pel desenvolupament del treball conformes les
condicions del Plec.
Cap altre treball de l’adjudicatari, fora de les unitats reflectides anteriorment, necessari pel
desenvolupament dels treballs, no suposarà pagament algun de l’Ajuntament, considerant-se les seves
despeses incloses dins els preus ofertats.
4.2.4 informació prèvia
L’Ajuntament de Sant Boi facilitarà a l’adjudicatari la documentació necessària per a l’inici dels treballs,
que serà mínim:

-

Cartografia digital

-

Planejament

-

Informe de cadastre a l’àmbit d’intervenció

-

Informació disponible sobre les xarxes urbanes i/o acreditacions per obtenir-les de les
companyies subministradores

-

Models de caràtula

-

Estudi d’inundabilitat del PDU de l’àmbit d’activitat econòmica del Delta

-

Estudi de mobilitat del planejament

4.2.5 Contingut documental del Projecte d’urbanització.
1 Assessorament tècnic a l’Ajuntament i participació ciutadana
L’equip redactor haurà d’informar i assessorar l’Ajuntament en tots aquells aspectes relacionats amb el
desenvolupament del projecte, facilitant la presa de decisions i la correcta tramitació de tots els
procediments associats.
L’equip adjudicatari, cas de què sigui requerit, haurà d’assistir a les sessions de presentació pública i
participació política i ciutadana dels documents del projecte, així com a les comissions informatives
municipals o d’aprovació dels mateixos, si fos necessari. S’estableix un temps límit de participació de 6
hores a repartir segons conveniències administratives.
2 Contingut del documents
A títol indicatiu i sense caràcter exhaustiu, el projecte contindrà els següents documents.
-

Document PU M1

Memòria

-

Document PU A2

Annexes a la memòria
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-

Document PU SS3

Seguretat i Salut

-

Document PU CQ

Pla de control de qualitat dels materials

-

Document PU PPT4

Plec de Prescripcions Tècniques

-

Document PU PR5

Pressupost

-

Document PU DG6

Plànols
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PU M1 Memòria

Aquest document ha de recollir, de forma tan entenedora com sigui possible, l’exposició de la totalitat del
projecte i dels criteris bàsics utilitzats en la seva elaboració, de manera que de la lectura se’n desprengui
un coneixement complet i suficient del projecte. S’adjunta el contingut mínim:

0. Índex
1. Memòria general
1.1 Identificació i objecte del projecte, àmbit d’actuació i situació prèvia
1.2 Agents del projecte
1.3 Relació de documents de què consta el projecte
2. Memòria descriptiva
2.1 Antecedents. Recopilació i anàlisi de la informació existent.
2.2 Informació sobre l’estat actual del terreny, topografia i serveis urbanístics existents,
enderrocs.
2.3 Descripció del projecte i espais adscrits
2.4 Proposta sobre la solució adoptada. Estudi d’alternatives
2.5 Justificació de la solució adoptada
2.6 Quadre general de dades
2.7 Justificació del de compliment de la normativa urbanística
2.8 Normativa vigent aplicable al projecte
2.9 Disponibilitat dels terrenys
2.10Termini i Pla de treball
2.11 Classificació del contractista
2.12 Termini de garantia
2.13 Conservació de les obres
2.14 Revisió de preus – per termini d’execució superior a 1 any
2.15 Pressupost per contrata
2.16 Pressupost per al coneixement de l’administració.
3. Memòria constructiva
3.1 Moviment de terres i geotècnia
3.2 Inundabilitat, climatologia, hidrologia i drenatge
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3.3 Vialitat, afermat i pavimentació
3.4 Xarxes de serveis. Justificació dels mètodes i càlculs
Clavegueram
Aigua potable
Subministrament elèctric
Enllumenat públic
Telecomunicacions
Gas
3.5 Mobiliari urbà
3.6 Semaforització
3.7 Obra civil
3.8 Enjardinat i reg
3.9 Connexions exteriors i desplaçaments serveis existents
Informació sobre l’estat actual del terreny, topografia i serveis urbanístics existents, enderrocs
En aquest apartat a banda de la descripció de la topografia, serveis existents del sector, també
s’especificaran tots aquells elements que per causa del disseny dels traçats de la vialitat, zones verdes i
serveis tècnics sigui necessari enderrocar, tot fent-ne una descripció. En cas que hi hagi elements o
edificacions que calgui conservar també s’especificaran, així com aquells elements singulars ( arbres,
murs, etc...). Per aquest darrer propòsit, caldrà considerar les mesures indicades a la documentació
ambiental associada al projecte, on s’indicarà la necessitat o no de conservar determinats elements
naturals o patrimonials.
Classificació del contractista
Proposta de classificació del contractista, pel total de les obres, i terminis d’execució de les mateixes, en
acord a la normativa que regula la matèria:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol, les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, article 77 i següents.
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes
de les administracions públiques modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d'agost.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de contractes del sector públic
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Revisió de preus – per termini d’execució superior a 1 any
Cal detallar la fórmula o el sistema de revisió de preus d’acord amb els articles 103 a 105 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Xarxes de serveis. Justificació dels mètodes i càlculs
De cada una de les instal·lacions existents s’adjuntaran les comunicacions amb totes les companyies
afectades i tota la documentació aportada per aquestes, incloent una proposta consensuada amb la
companyia.
Xarxa d’electricitat:
-

S’ajustarà al establert en el Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament electrotècnic per a la baixa tensió (REBT) i Instruccions Tècniques
complementàries.

-

Es justificarà per cada subministrament la tarifa òptima a contractar, si s’escau.

Xarxa d’abastament d’aigua, incloent les escomeses i preveient la instal·lació d’hidrants i la xarxa de reg
si s’escau. Ha d’incloure els càlculs hidràulics i mecànics de les canonades.
Xarxa de clavegueram, ha d’incloure els càlculs hidràulics i mecànics de les canonades.
Xarxa de telefonia, informàtica i comunicacions, previsió de futures instal·lacions segons criteris de
l’Ajuntament o de la companyia subministradora del servei.
Instal·lació de gasos i fluids, s’ajustarà a allò establert en la reglamentació específica de gasos i
combustibles, així com a la normativa de dipòsit de magatzematge, si s’escau.
Com a criteri general, les noves arquetes i registres de connexió amb els àmbits adjacents es situaran
fora del sector, sempre que sigui possible, de tal manera que per a futures connexions i/o obres de
reparació no s’escaigui alterar paviments de la nova urbanització.
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Document PU A2

Annexes a la memòria

Annex 1. Compliment de Prescripcions
Annex 2. Planejament
Annex 3. Topografia i geotècnia
Annex 4. Recull topogràfic
Annex 5. Traçat, replantejament i definició geomètrica
Annex 6. Moviment de terres
Annex 7. Inundabilitat, climatologia, hidrologia i drenatge
Annex 8. Materials: ferms, paviments i mobiliari urbà
Annex 9. Enllumenat. Estudi lumínic i demostració de la satisfacció de la totalitat de normativa
Annex 10. Jardineria i rec
Annex 11. Senyalització i semaforització
Annex 12. Senyalització provisional durant les obres
Annex 13. Serveis existents, afectats i implantació de nous serveis
Annex 14. Valoració de mides acústiques a emprendre
Annex 15. Memòria mediambiental
Annex 16. Gestió de residus de construcció i demolició
Annex 17. Accessibilitat
Annex 18. Protecció contra incendis
Annex 19. Mides a emprendre en la urbanització des de la perspectiva de gènere.
Annex 20. Estudi d’organització, desenvolupament de les obres i coordinació de serveis.
Annex 21.Disponibilitat dels terrenys: autoritzacions, concessions, ocupacions temporals, servituds,...
Annex 22.Relació detallada de la normativa aplicable
Annex 23 Material programa de participació ciutadana
Annex 24 Estudi de mobilitat d’entorn afectat.
Annex 25 Conservació de les obres
Annex 26.Pla d’assegurament de la qualitat del projecte PAQP

Annex 2. Planejament
En aquest apartat es justificaran les diferències entre la zonificació del planejament i la realitat física del
projecte d’urbanització, com a resultat lògic de la concreció que suposa aquest respecte del primer, tot
justificant que aquestes variacions s’ajusten al que estableix el planejament o el contrari, si s’escau.
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En aquest annex s’incorporaran els quadres de superfícies del sector i s’especificaran, si és dóna el cas,
els possibles ajustos que incorpori el projecte.
En aquest annex s’inclouran també els plànols de zonificació i parcel·lació de la gestió urbanística, de
manera que la caràtula pròpia d’aquests plànols es distingeixi clarament. Aquests plànols seran els del
planejament aprovat definitivament. També s’inclourà un plànol comparatiu entre el planejament i el
projecte, en cas d’haver alguna alteració.
Annex 3. Topografia i geotècnia
3.1 L’aixecament topogràfic és objecte de contractació del lot número 1.
3.2 Pel referent a l’obligada referència a la geotècnia es realitzaran les següents tasques:
3.2.1. Recull i anàlisi d’informació prèvia.
Es faran servir les següents fonts d’informació entre d’altres:
- Mapes geològics, geotècnics, hidrogeològics, i de roques industrials, a diferents
escales, publicats perl’Institut Geològic de Catalunya (IGC) i/o el Instituto Geológico y
Minero de España (IGME).
- Quanta bibliografia especialitzada i treballs monogràfics existeixin referents a la zona
de projecte.
-

Fotos aèries.

3.2.2. Reconeixement geològic de la traça de projecte.
Prenent com a base la informació prèvia recollida i analitzada es farà un reconeixement
geològic dels materials presents a la traça amb la finalitat de concloure una valoració del
comportament geotènic del sòl i una valoració de riscos.
3.3 Classificació de les esplanades.
Es tramificarà la traça de projecte especificant la classificació de l’esplanada obtinguda segons el PG-3
en vigor i justificant la classificació amb quadre sintètics amb els valors necessaris i justificatius que
donen lloc a la classificació i es donaran els gruixos dels diferents materials a aportar i compactar segons
la categoria d’esplanada que determini el projecte, en funció de la Instrucción de Carreteras 6.1.
Secciones de firme.
Annex 5. Traçat, replantejament i definició geomètrica
S’adjuntaran els llistats dels diferents eixos necessaris per definir completament el traçat projectat, de tal
forma que possibilitin l’ús dels diferents mètodes pel replanteig dels punts de la traça.
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Les dades de replanteig correspondran als límits del sector de coordenades corresponent a cotes del pla
de definició de les plantes baixes.
La documentació que haurà de tenir l’annex serà els llistats de coordenades de replanteig dels eixos del
traçat, el llistat de les coordenades de les bases de replanteig en format Excel, i els plànols de traçat amb
els eixos a replantejar que inclouran les bases de replanteig de l’annex de topografia en format PDF.
Annex 6. Moviment de terres
Es detallarà el procés d’obtenció de les cubicacions i base de dades emprades. Els amidaments de terres
es justificaran amb perfils transversals.
Annex 7. Inundabiltiat, climatologia, hidrologia i drenatge
Pel que fa a la hidrologia destaca la proximitat del riu Llobregat, el qual transcorre pel nord est del nucli
urbà de Sant Boi a uns 400mts de l’àmbit. A més a més cal tenir en compte que la totalitat de l’àmbit es
troba sobre l’aqüífer de la Vall Baixa i Delta del Llobregat, protegit pel Decret 328/1988, 11 d’octubre, pel
qual s’estableixen normes de protecció addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos
aqüífers de Catalunya.
En matèria d’inundabilitat s’ha palesat, que gran part de l’àmbit es troba afectat de risc d’inundació
associat al riu Llobregat, corresponent al període de retorn de 100 i 500. Durant el decurs de l’execució
del contracta es facilitarà l’estudi d’inundabilitat del PDU de l’àmbit d’activitat econòmica del Delta del
Llobregat, on no es considera cap risc significatiu, restant doncs pendent d’estudi per a entregar a l’equip
redactor la situació d’inundabilitat del sector per part de l’ajuntament.
Així doncs aquest particular quedarà sotmès a reunions amb els tècnics de l’administració per tal de
rebre instruccions per validar la seva resolució. Cas de concloure una Inundabilitat provada, caldrà

concretar i definir mides pal·liatives.
Es definiran i dimensionaran les obres de drenatge longitudinal i transversal, atenent a consideracions
funcionals i estètiques, indicant la seva ubicació i assignació de cabals; i adjuntant la justificació i els
càlculs hidràulics de les seccions adoptades, segons la normativa vigent i les recomanacions tècniques
dictades per l’Agència Catalana de l’Aigua.
Es tindran en compte, totes les recomanacions en quant a metodologies, paràmetres i consideracions en
el càlcul i selecció dels dissenys hidràulics publicades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), essent
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requisit per a l’acceptació final del projecte, l’obtenció d’un informe favorable per part d’aquesta entitat en
els casos que s’actuï en zona de Domini Públic.
Annex 8. Materials: ferms, paviments i mobiliari urbà
Es justificaran les solucions adoptades, els tipus de paviments que es preveuen per cada vial tant en la
calçada com en la vorera, els tipus de vorades, el tipus d’escocells i de tots els elements d’acabats
superficials que serveixin per deixar els vials totalment acabats.
Els acabats del sector a urbanitzar s’adaptaran als del seu entorn.
Per tal de determinar les característiques de pavimentació i arbrat, caldrà tenir en compte:
• Tipus de trànsit rodat pels diferents carrers proposats (lleuger, pesant, de vianants, trànsit
restringit, carrils bici, etc.)
• Velocitat prevista del traçat de la vialitat, a partir de la definició precisa de les seves rasants.
• Amplades de carrers i seccions tipus, incorporant l’espai suficient pels corresponents talussos
dels terraplens o excavacions. Incloent també, dins del sector, els espais necessaris per
l’execució de cunetes de desguàs, del cap i del peu dels talussos.
• Altres.
• S’indicaran els materials d’acabat de les voreres i paviments per a cadascú dels vials en
projecte, considerant també els materials reciclats de residus de la construcció i demolició
(RCD), de dins de l’obra o d’una planta de tractament de RCD propera, d’acord, pel cas de vials,
al tipus, al trànsit previst pel mateix i l’ús al que es destina.
8.1 Es tindran en compte els següents criteris generals pel disseny dels paviments:
• En afermats s’haurà de tenir en compte que el gruix de l’asfalt, de la capa de rodadura, no serà
inferior a 6 cm.
Caldrà tenir en compte que totes les capes de ferms de la calçada (asfalt, base, subbase,
esplanada) tindran un pendent transversal de 2%.
• Es tindrà en compte en rotondes i accessos o en qualsevol intervenció en carreteres de la
Generalitat, Diputació i Ministeri les recomanacions de ferm d’aquests organismes.
• Els pendents longitudinals dels carreteres tindran com a màxim un 6% I el transversal serà
≤2%
• Els pendents del carrils bici tindran com a màxim un 5% i de forma ocasional i
justificada el pendent pot arribar fins al 6%.
• Vorera mínima amb arbrat:
- amb orelles a l’aparcament per als guals de vianants 3,00 metres.
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- sense orelles a l’aparcament per als guals de vianants 3,60 metres.
• Vorera mínima sense arbrat 3,30 metres (1.80 metres del gual més 1.50 metres pel
gir de la cadira de rodes).
• Voreres més petites de 3,30 metres els guals hauran de ser rebaixats i
preferiblement a les cantonades.
• Vorera mínima per encabir tots els serveis 2,50 metres.
8.2 Es tindran en compte els següents paràmetres pels sectors especificament residencials:
• Calçada de dos carrils amb dos sentits de circulació, els carrils seran de 3.5 metres,
mínim 3 metres i màxim 4 metres però no aconsellable doncs afavoreix la velocitat.
• Aparcament de vehicles serà de 2.20 metres a 2.5 metres.
• Calçada de quatre carrils amb dos sentits de circulació, els carrils seran de 3 metres,
si ha de passar autobús es preferible que el seu carril tingui una amplada mínima de
3.50 metres.
• Radi mínim a les cantonades serà de 3 metres preferible 5 metres.
• Radi mínim en els atzucacs pels cotxes serà de 6 metres
Aquests mínims podran ser alterats si els responsables municipals ho autoritzen.
Es tindran en compte els següents paràmetres per l’elecció i tractament dels materials:
S’ha d’optar per a la utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en compte: el seu procés
de fabricació, el lloc de procedència, les possibilitats de reutilització, reciclatge i el seu potencial
contaminant.
8.3 Materials prohibits
Plom, amiant, escumants i blocs d’escumes amb CFC, SFC i HCFC
Fusta tropical no certificada amb certificats reconeguts oficialment, el FSC o el PEFC
Fustes tractades amb creosota o resines sintètiques, donat els seus efectes nocius per al medi
ambient

8.4 Materials a substituir
Materials i acabats que emeten compostos orgànics volàtils (COV) que són font de
contaminació i perjudicials per a la salut
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Fibra de vidre. Evitar el seu ús per a l’aïllament a causa de l’elevat consum energètic i donat el
fet que pot desprendre partícules irritants, alhora que incorpora tòxics durant l’elaboració i perd
propietats aïllants amb el temps
8.5 Materials recomanats
Es recomana l’ús de materials amb distintius ecològics, i altres certificats reconeguts oficialment
En general es recomana afavorir l’ús de materials reciclats i reutilitzats, materials del lloc i
materials naturals (asfalt, subbase, paviments, etc)
En pavimentació es recomana la utilització de paviments porosos i/o zones pavimentades amb
capacitat d’infiltració, amb un albedo superior al 50%
8.6 Residus
En el disseny de la urbanització s’han de tenir en compte aspectes que permetin minimitzar la
generació de residus durant el procés de construcció, d’ús i de desconstrucció de l’obra:
Compensació de volums d’excavació
Ús de preindustrialitzats
Especejaments i dimensions d’acord amb els estàndards disponibles, etc
Elecció de materials i sistemes constructius que facilitin la recuperació i separació de
components monomaterials per al seu reciclatge
Utilització de productes obtinguts del reciclatge de residus per a subbases, paviments i
altres usos
8.7 Es tindran en compte els següents criteris per l’elecció de mobiliari urbà:
Els elements de mobiliari urbà incorporats al projecte d’urbanització han de complir amb la normativa
d’accessibilitat i als criteris de sostenibilitat concretant els següents aspectes:
• Els elements de fixació a terra, així com els elements d’unió, cal que estiguin realitzats amb
sistemes antivandàlics que en dificultin el desmuntatge sense eines especials.
• Els elements inclosos en aquest annex es disposaran interrelacionats entre ells; de forma
directa, en relació als criteris de conjunt i distribució aplicats en els diversos espais que
conformen el projecte d’urbanització, i en relació a la seva funció i ús específics, entre altres.
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• La separació dels diferents elements entre sí s’adequarà a la funció, a més de la seva pròpia,
que pretengui desenvolupar; de barrera física entre espais amb diversitat d’usos (espai de
circulació rodada respecte de la zona de vianants i/o bicicletes, entre àmbits de diferent caràcter
i ús, etc), de reclam i punts d’atracció, d’activitat, d’estada i relació, entre altres.
• I específicament es tindran en compte pels següents elements:
Bancs i seients:
-

S’ubicaran de forma coherent i relacionada amb els espais creats, (àmbit de carrer, zones
d’estada, àrees de jocs infantils, zones de pas i recorregut, àrees d’ombra per l’estiu i
assolellades per l’hivern ...), entre ells mateixos, amb la resta d’elements definitoris de
l’espai públic i amb la seva funció més enllà de la que li és pròpia (separar i delimitar espais,
configurar àrees de relació, etc)

-

Utilitzar majoritàriament materials de baixa conductivitat en les zones de contacte

-

La disposició i quantitat dels bancs accessibles, com en altres paràmetres, es revisarà en
funció de la normativa d’accessibilitat

Papereres:
-

Situació, principalment, en zones de pas i de creuament d’itineraris de vianants, properes a
àrees d’estada, en àrees de major afluència dins de l’espai creat en el seu conjunt

-

Nombre d’unitats i capacitat de les mateixes, adequats per tal de propiciar el seu bon ús i
funcionalitat

Pilones:
-

En cas de ser necessària la col·locació de pilones en la seva funció delimitadora entre
trànsit rodat i per a vianants, en cap cas envairan els itineraris accessibles reduint la seva
amplada i/o obstruint els pas en guals per a vianants, entre altres

-

L’alçada i la separació entre elles ha d’assolir les dimensions adequades per a una correcta
visibilitat i per a permetre (en determinats casos) un pas fluid entre elles

Fonts:
-

S’ubicaran de forma coherent i relacionada amb els espais creats, com per exemple
properes a àrees de jocs, entre altres

Àrea de jocs:
-

Les àrees de joc i tots seus diferents elements s'ajustaran a les normatives UNE-EN 1176
sobre condicions de seguretat dels diferents equipaments de joc, i UNE-EN 1177 sobre
condicions de seguretat dels paviments esmorteïdors que els suporten, amb l’objectiu
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d’establir les condicions de seguretat i accessibilitat davant de l’objectiu de garantir el dret al
joc i d’evitar, en la mesura que sigui possible, els accidents i altres eventualitats que puguin
posar en perill la integritat dels infants
-

Es concebran seguint criteris generals unitaris basats en la seguretat dels infants, el foment
de la seva sociabilitat, l'equitativa distribució i la qualitat tant dels jocs com dels espais que li
donen cabuda

-

Les àrees de joc infantil estaran senyalitzades amb rètols on s'indica l'ús al qual està
dedicat l'espai i els trams d'edat dels usuaris als quals estan destinats els jocs que hi ha
instal·lats

-

Segons el tipus d’espais de joc proposats les àrees poden ser mixtes, amb jocs per a
diferents franges d'edat

-

Àrees de joc dissenyades per ser compartides per tots els nens i nenes sense excepció.
Tenint com a principals característiques l'accessibilitat i la vocació integradora i de
socialització, amb una oferta lúdica atractiva per a tots els usuaris independentment de les
seves capacitats, on la diferència esdevé un fet normal i enriquidor

-

La selecció de jocs es farà en acord a les possibilitats que ofereixin en relació a la
participació individual i col·lectiva, i afavorir el sentit de la cooperació, per la qual cosa
disposar de jocs col·lectius que promoguin el sentit d'equip

-

Proposta amb l’objectiu d’afavorir la presència de jocs que puguin ser utilitzats per tots els
nens i nenes, per integrar, així, els que tenen dificultats, i tenir especial cura per evitar
aquells jocs que d'alguna manera puguin fomentar l'agressivitat i la violència

-

Principalment les àrees de joc accessibles i integradores se situaran en espais
especialment allunyats o ben protegits de la circulació de vehicles

-

En totes les àrees de joc accessibles es disposarà de zones de descans amb espai per a
cadires de rodes. Facilitar l’accés al transport públic adaptat i àrees d'aparcament, en cas
de donar-se, reservades a les quals es pot accedir sense dificultats

-

Els jocs es distribuiran tenint en compte la necessitat de potenciar l'experimentació i la
relació entre els nens i nenes, per la qual cosa se seleccionaran jocs que ofereixin més
possibilitats d'ús en base a les diferents capacitats

-

La proposta ha d’abastar les diferents franges d’edat, i s’han de disposar segons l’orientació
adequada, tipus, relació entre ells, recorreguts en el propi àmbit de joc, ...

Annex 9. Enllumenat
Es tindran en compte les recomanacions “Alumbrado de vías públicas de la Comissió internacional de
l’enllumenat (CIE)”, especialment en els següents aspectes:
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A més a més les instal·lacions hauran de contemplar des de la seva fase de projecte, el compliment de
Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi. Molt
especialment s’haurà de tenir la cura de comprovar que no es superen els valors màxims d’il·luminació,
enlluernament i llum intrusa previstos per a cada cas.
• Amb caràcter orientatiu, cal projectar una distribució unilateral si l’amplada de la via és menor
que l’alçada de les lluminàries; una distribució bilateral al portell si està compresa entre 1 i 1,5
vegades l’alçada; i una distribució bilateral enfrontada si és més gran d’1,5 vegades.
• Estalvi energètic. (Cal consultar a l’Ajuntament el tipus de reducció que volen). Per permetre
que a mitja nit, o quan el tràfic sigui menor, hagi menys flux lluminós a cada punt de llum i per
tant l’energia elèctrica consumida sigui menor, mantenint-se la uniformitat, es projectarà el
sistema d'encesa mitjançant reactàncies de doble flux a cada punt de llum, en instal·lacions de
menys de 20 kW.
• Per a instal·lacions de potència superior es considerarà el sistema d'encesa
mitjançant un equip de reducció de tensió en capçalera.
• Tipus de columna: alçada, materials (metàl·liques, plàstic) disseny específic, etc.. En ambients
especialment agressius i en actuacions properes al mar és aconsellable projectar columnes de
plàstic.
• Tipus de làmpada: Es projectarà amb llums LED, amb preferència les que emeten llum de
temperatura de color igual o inferior a 3.000 K (llum groga) sobre les làmpades amb temperatura
de color superior a 3.000 K i igual o inferior a 4.200 K (llum blanca). Si es desitja un altre tipus de
llum blanca, aquesta només es podrà instal·lar en els casos que ho permeti el Decret 190/2015,
de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Per aquests
cassos es considerarà l’opció de les làmpades d’halogenurs amb cremador ceràmic, o altres que
pugui haver en el mercat si el seu funcionament permet una reducció del nivell lumínic a la mitja
nit o als horaris que marqui la llei.
• Tipus de lluminària: tancades, esfèriques, decoratives, projectors, balises.
• Condicionaments especials dels quadres d’enllumenat (reductor tensió en capçalera o reducció
50% lluminàries, comandament via radio/mòdem, etc.)
• Tipus d’armari (poliester o acer inoxidable). Es col·locarà 1 armari per cada 6 línies
• De forma general, s’ha de donar compliment al Decret 190/2015, de 25 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Aquest Decret contempla una sèrie
de criteris que condicionen l’enllumenat de les obres d’urbanització.
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De conformitat amb la Instrucció de Contractació Pública Responsable de l’Ajuntament de Sant Boi, les
lluminàries disposaran d’acreditació ISO 14001, EMAS o equivalents que acreditin que l’empresa
fabricant es troba adherida a un sistema de gestió integral de residus.
Llumeneres amb temperatura de color, CRI i eficiència lumínica mínima:
-

3000ºK a zona urbana ( amb eficiència lluminosa >100 lum/w@350mATj80ºC@CRI70@3000ºK)

-

Llumeneres amb FHS inferior al 1%, per a la disminució de la contaminació lumínica.

Es valorarà l’estudi de les següents questions amb els responsables del Departament pertinent de
l’ajuntament de Sant Boi:

-

Justificar els nivells d’il·luminació que garanteixen la seguretat de vianants i vehicles en les
cruïlles, passos de vianants, etc.

-

S’introduirà un equip de reconnexió automàtica en el quadre general per magnetotèrmic i
diferencial, per evitar les desconnexions intempestives.

-

La connexió i desconnexió de cada escomesa es realitzarà per rellotge o programador
astronòmic.

-

El nivell d’emissió lumínica a l’hemisferi superior s’ajustarà a l’establert segons la tipologia
descrita.

S’aportarà estudi lumínic del conjunt a urbanitzar.
Annex 10. Jardineria i reg
Les espècies han d’ésser autòctones o adaptades no catalogades com espècies invasores.
Les espècies han d’estar adaptades als potencials efectes del canvi climàtic segons les previsions de
l’escenari RCP 8.5 establerta pel Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC, en
les seves sigles en anglès) i fins-i-tot arribar a evitar en la mida del possible la seva pavimentació i/o
artifització com a criteri general.
Criteris generals:
•

La vegetació s’ha de regir pels principis de xero-jardineria amb l’objectiu d’assolir una jardineria
eficient en l’ús de l’aigua i que fomenti la utilització d’espècies resistents a la sequera. Les
pautes a seguir són les següents:
Planificació i disseny de l’espai a enjardinar en funció dels usos
Anàlisi del sòl per detectar les seves característiques, necessitats, etc
Selecció adequada de les plantes i agrupació segons necessitats d’aigua
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Gespa de baix consum d’aigua tipus prat, entapissants o altres alternatives per al cobriment
del terreny
Sistemes eficients de reg
Protecció del sòl mitjançant encoixinats
•

Condicions de plantació: sòl estructural, marcs de plantació, tipus d’escossells, dimensionat en
tots els seus paràmetres, tipus de sòl, ..., separació i protecció en relacions als serveis, època
de plantació, clot de plantació, drenatge i aireig, entre altres variables, i condicions específiques
de la vegetació concreta a plantar
Estat de les plantes
Tractament dels exemplars
Llistat de control
Protecció en obra
Preparació per a la plantació
Plantacions

•

Manteniment adequat de la jardineria
Poda
Tractaments
Adobat
Reg

•

Per tal de millorar la integració de la vegetació a l’espai públic, la seva supervivència i correcte
desenvolupament, la seva funció ambiental i estètica, cal optar per solucions de disseny que
tinguin en compte les necessitats dels arbres i resta de vegetació, i la necessitat de la comunitat
urbana de tenir entorn vegetats saludables

•

S’ha d’estudiar, sobretot en punts d’estada i de jocs i/o activitats diverses, l’ombra que generen
les diverses espècies d’arbrat segons l’estacionalitat i en les franges horàries de màxima
utilització

•

Pel que fa a la instal·lació d’un sistema de reg, cal justificar-ne la necessitat i proposar un
sistema de reg amb el detall de la ubicació i la tipologia dels emissors, previsió en funció de les
espècies a regar, el sistema de programador, sensor d’humitat per ajustar el consum a allò
necessari, entre altres variables a contemplar. Cal utilitzar, en cas que sigui possible, aigua no
potabilitzada (freàtica, de pluja, de reutilització) i sistemes d’alt estalvi d’aigua com el degoteig o
les cintes exsudants. El sistema ha de ser ampliable a necessitats futures

•

Evapotranspiració: cal prendre mesures per evitar l’evapotranspiració en les zones enjardinades
com ara les cobertures, proteccions dels vents persistents o ombrejats

•

S’ha de procurar portar l’aigua de les zones pavimentades de forma impermeable cap a
escossells i àrees permeables i augmentar-ne la capacitat d’infiltració
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•

Cal fer un estudi del subsòl per garantir una qualitat i un volum del sòl adequat per al
desenvolupament del sistema radicular

•

S’ha d’estudiar la recuperació o reubicació in situ de l’arbrat ja existent, donat el cas, preveient
en el pla d’obra la coordinació dels trasllats i trasplantaments en les èpoques de l’any més
adequades

•

S’ha de potenciar l’ús d’enfiladisses en pèrgoles i en murs naturals o artificials per tal de reduir
l’impacte de l’assolellament

Durant el procés de les obres es mantindran totes les precaucions necessàries descrites en la norma
tecnològica de jardineria NTJ03E de protecció dels elements vegetals en els treballs del Col·legi Oficial
d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya.
Material de jardineria
Haurà de disposar d’etiqueta ambiental EU Ecolabel o equivalent
Annex 11. Senyalització i semaforització
La senyalització horitzontal i vertical específica per l’obra objecte del projecte, així com l’estudi de
prioritats de circulació, i en cas que sigui necessari semàfor, esquema de les seqüències de
funcionament.
Tant la senyalització, com la semaforització, es consensuarà amb l’Ajuntament.
Elements semafòrics
Disposar d’acreditació ISO 14001, EMAS o equivalents que acreditin que l’empresa fabricant es troba
adherida a un sistema de gestió integral de residus.
Grup òptic amb tecnologia de díode, emissor de llum (LED)
Annex 15. Memòria mediambiental
Cal contemplar tots els criteris ambientals derivats del planejament, així com la indicació d’on es troba
cada un d’ells dins el projecte d’urbanització.
També es citarà la metodologia per el seguiment ambiental per a la fase d’execució d’obres i criteris a
tenir en compte per evitar danys en el medi ambient.
Com a mínim ha d’incloure:
-

Justificació dels criteris bàsics de disseny

-

Vegetació, espècies a implementar

-

Criteris d’optimització de les instal·lacions
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-

Minimització de les excavacions i aportació de materials reutilitzats o reciclats que provinguin
de la mateixa obra

-

Minimització de la impermeabilització dels paviments

-

Tractament dels residus

La persona projectista redactarà un document d’acord amb aquest contingut mínim:
1. Dades generals
La persona projectista haurà de fer una breu descripció tècnica del projecte (descripció de les activitats
d’obra més importants o d’especial interès) i una breu descripció de les condicions ambientals (Ubicació
geogràfica de l’actuació . Característiques del terreny. Característiques de l’obra i Factors ambientals de
l’entorn).
2. Identificació i integració dels antecedents administratius i tècnics. Dades de partida.
La persona projectista haurà d’identificar aquells condicionants específics per la redacció del projecte
(informes OTAA, possibles impactes ambientals, etc.), i justificar la forma en què els ha tingut en compte.
3 Taula d’identificació i integració de les dades de partida:
Taula en la qual la persona projectista identificarà tots els documents que fixen prescripcions sobre el
projecte. Per aquells documents que no siguin de temàtica ambiental (ordre d’estudi, al·legacions,
aprovació definitiva del projecte, etc.), s’identificarà cadascuna de les prescripcions que fixen aquests
documents. A continuació el/la Projectista justificarà com ha tingut en compte cadascuna d’aquestes
prescripcions dins de la redacció del projecte.
4 Activitats importants a controlar
El/la Projectista haurà d’identificar les activitats d’obra que caldrà controlar perquè considera que són
crítiques per la seva actuació, i definir els punts crítics que considera que cal tenir en compte en
l’execució de cadascuna d’elles.
5

Materials importants a controlar

El/la Projectista haurà d’identificar la llista de materials més importants que hi haurà a l’obra sota el criteri
de la sostenibilitat dels mateixos i definir el tipus de control que caldrà fer sobre ells.
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- Certificat: S’assenyalaran aquells materials dels quals caldrà disposar del certificat de qualitat del
producte en el moment del subministrament, sent imprescindible per iniciar la seva col·locació en l’obra.
Es fa referència al certificat de qualitat del producte, no al certificat de qualitat de l’empresa fabricant, és
a dir, al compromís del proveïdor sobre les característiques de qualitat general del producte subministrat,
relacionant les proves i comprovacions realitzades dins del procés de selecció.
- Assaig: S’assenyalaran els materials que per normativa o criteri particular del projectista hagin de ser
assajats per part d’un laboratori acreditat.
- Mostra acceptada per la DF: S’assenyalaran aquells pels quals es considera important que la DF
comprovi la mostra abans de ser sotmesa a les proves de control, per tal d’assegurar la seva
representativitat.
- Traçabilitat: S’assenyalarà quan calgui deixar constància de la localització en obra de cada subministra
de material. Obligatori en el cas de formigó.
6 Suggeriments per tenir en compte a l’hora de descriure les principals decisions de disseny preses i els
valors del projecte en el seu conjunt en matèria de sostenibilitat.
•

Energia
Energies renovables, si escau

•

Confort climàtic
Intentar reduir el grau d’absorció dels materials i augmentar-ne el seu albedo
Ombra, utilització d’elements d’ombreig preferiblement natural o, en el seu defecte i de forma
puntual i justificada, artificial (pèrgoles, umbracles, etc) en zones d’estada, de jocs, ...,
exposades al sol

•

Aigua
Reg: estudiar la possibilitat de construcció d’una xarxa de reg amb aigües pluvials o altres
alternatives de caràcter sostenible

•

Materials i residus
S’ha d’optar per a la utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en compte: el
seu procés de fabricació, el lloc de procedència, les possibilitats de reutilització, reciclatge i el
seu potencial contaminant.

Annex 16. Gestió de residus de construcció i demolició
S’haurà d’indicar:
• Volum de residus procedents de les tasques d’enderroc: A partir de les valoracions realitzades
en el propi projecte, cal incloure el volum de residus generats en les obres d’enderroc.
• Volum de residus generats en les obres (exceptuant els procedents de les tasques d’enderroc
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• A partir del cost de cada un dels subcapítols del pressupost total, multiplicant per un factor de
conversió indicat per a cada un d’ells, s’obté el volum de residu, segons tipologies, generat per a
cada subcapítol.
• Gestors de residus: Per a les tipologies de residus que es preveu que es generaran, cal indicar el
centres gestors de residus (autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya) més propers a
l’àrea d’actuació.
Annex 17. Memòria d’accessibilitat
El projecte ha de preveure l’accessibilitat, inclosa la discapacitat intel·lectual, des d’un punt de vista
global, garantir el disseny per a tothom, en tots els espais, instal·lacions i elements projectats, i afavorir la
interrelació i integració dels diferents grups socials.
Els criteris de referència a complimentar:
• Justificar el compliment de la normativa relativa a l’accessibilitat,
• Tenir cura amb els criteris d’il·luminació, amb la utilització dels diferents materials i amb la
ubicació dels diferents elements, per facilitar l’ús de l’espai públic a les persones amb
discapacitat visual
• Incorporar elements informatius i d’orientació: baranes, paviments diferenciats, elements tàctils,
nivells adequats d’enllumenat, senyalització, semàfors sonors, plantació de vegetació posant
èmfasi en la textura, color, soroll i aroma a més de la resta de consideracions que li són pròpies,
fonts, rètols amb alt relleu, ..., entre altres.
• Tenir presents criteris d’ergonomia: dimensionat del mobiliari urbà i dels elements que el
configuren, així com de l’espai que discorre entre els diferents elements
• Justificar que els recorreguts dels vianants no tenen obstacles i són els més planers possibles:
evitar barreres físiques i l’aparcament desordenant, integració de l’enllumenat, ordre coherent
entre els diferents elements, etc
• Preveure que places, parcs i carrers disposin de contorns fàcilment identificables, que facilitin
l’orientació de les persones
• Distribució espacial ordenada, accessos fàcilment localitzables, delimitació curosa dels àmbits
vegetats entre altres.
• Preveure places d’aparcament reservades, tant en equipaments com en espais públics, per
facilitar l’accés rodat a persones amb dificultats de mobilitat
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Annex 19. Mides a emprendre en la urbanització amb perspectiva de gènere
Estudi de gènere en l’àmbit d’actuació i entorn, estudi justificatiu de la visió inclusiva que dóna resposta a
les necessitats del conjunt de la societat en la vida quotidiana, amb equitat per a totes les persones i
col·lectius.
Paràmetres a assolir:
• Contemplar en la definició del projecte les variables de la diversitat de gènere, d’edat, d’origen o
funcional, grup i classes socials, entre altres, per tal de crear un espai públic acollidor, continu,
segur i accessible
• Incorporar paràmetres que possibilitin i/o facilitin una xarxa del verd urbà en l’estructura de la
ciutat, generant espais saludables i de millora de la qualitat de vida. Verd urbà interconnectat
amb la xarxa de vianants i que reculli les diverses escales d’espai lliure (parcs, places, jardins,
carrers, ...)
• Assolir qualitats en relació a la diversitat de funcions, espais verds, sostenibilitat, connectivitat i
distribució, espai de joc, espais d’estada, de trobada i de relació
• Integrar i emfatitzar els moviments a peu, prioritzats aquests en la mobilitat de la vida quotidiana,
recorreguts complexes i diversos, integrats en la trama urbana i connectors de diversitat
d’espais. Crear una trama connectada, permeable, accessible, segura i agradable
Mobilitat repartida seguint la següent jerarquia d’importància: vianant, transport públic, bicicletes,
transport de mercaderies i transport privat
• Dissenyar les cruïlles de forma clara i de fàcil lectura, propiciant una reducció efectiva de la
mobilitat de vehicles i reserva, a l’entorn dels passos de vianants, un espai lliure d’obstacles
que afavoreix la visibilitat i, per tant, la seguretat
• Establir criteris de qualitat davant de la complexitat i transversalitat de la ciutat inclusiva com són:
diversitat d’usos, cura comunitària, qualitat de l’aire, vegetació, accessibilitat, seguretat, etc
• Incorporar criteris de qualitat en relació als elements urbans (bancs, enllumenat, jocs, fonts ...)
• En el annexos d’espai públic de qualitat, d’accessibilitat, mobilitat, vegetació, mobiliari urbà,
mesures per facilitar el manteniment de la urbanització es recullen alguns altres paràmetres que
també atenen, a més de les pròpies, variables amb perspectiva de gènere
• Especificar, referit a l’Estudi amb perspectiva de gènere, la normativa d’aplicació
Igualment i en compliment de l’establert per la Instrucció de Contractació Responsable de l’Ajuntament
de Sant Boi caldrà que el licitador inclogui en els documents que elabori la perspectiva de gènere i adapti
el seu contingut, si s’escau, a les característiques diferenciades de sexe.
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Annex 21. Disponibilitat dels terrenys: relació de béns i drets afectats, autoritzacions, concessions,
ocupacions temporals, servituds,...
1 Parcel·les afectades dins el sector urbanístic.
Els tècnics de Gestió urbanística facilitaran una relació individualitzada dels titulars dels béns i drets
afectats dins el sector. S'identificaran les propietats i es desenvoluparà la relació concreta i
individualitzada dels béns i drets afectats amb la descripció de tots els seus aspectes materials i jurídics.
Aquesta información será extreta necessàriament i sense excepció mitjançant la conjunció de dades
cadastrals i centres de gestió cadastrals, en els Registres de la Propietat mitjançant consulta dels llibres i
dades obtingudes sobre el terreny.
No obstant això, si hi hagués afeccions externes, será l’equip redactor qui facilitarà aquesta información.
A tals efectes, s'estendran fitxes parcel·làries de cadascuna de les propietats afectades per tal de facilitar
a la Unitat de Patrimoni municipal la confecció de les actes prèvies a l'ocupació si fossin escaients.
Per tal de clarificar aquests particulars s’estarà en contacte amb el responsable del contracte qui
s’encarregarà de facilitar quanta informació es disposi del treballs simultanis de redacció del Projecte de
Reparcel.lació.
2 Parcel.les afectades fora del sector urbanístic
Si hi hagués afeccions externes, será l’equip redactor qui facilitarà aquesta información. A tals efectes,
s'estendran fitxes parcel·làries de cadascuna de les propietats afectades per tal de facilitar a la Unitat de
Patrimoni municipal la confecció de les actes prèvies a l'ocupació si fossin escaients.
Per tal de clarificar aquests particulars s’estarà en contacte amb el responsable del contracte qui
s’encarregarà de facilitar quanta informació es disposi del treballs simultanis de redacció del Projecte de
Reparcel.lació.
Per a cada parcel.la afectada en terrenys fora del sector, s’haurà d’especificar:
Disponibilitat de la propietat
Servitud ( pot ser de pas, d’aqüeducte, de vol,...)
Ocupació temporal
Per a cada parcel.la afectada s’especificarà la identificació de la parcel.la, el polígon cadastral, la
parcel.la cadastral, el nom del propietari i la superfície de cadascuna de les figures d’afectació.
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S’inclourà una relació d’aquestes parcel·les numerades en un quadre resum amb la superfície total per a
cada figura d’afectació.
S’inclourà un plànol amb les zones afectades sobre la topografia o cartografia.
3 Mereix especial detall la preexistència del decurs del Canal de la Dreta del Llobregat dins l’àmbit de
projecte, que transcorre en direcció nord-sud per sota del carrer Bonaventura Galopa. Segons l’exposat,
en el moment del soterrament d’aquest canal, el planejament vigent no havia estat definit, motiu pel qual
el traçat actual podria haver-se de modificar.
Raons per les quals, caldrà disposar d’estudi al detall on estudiar la possible convivència del canal al
sector o no en fase de desenvolupament de projecte sent clar que qualsevol alteració sobre el traçat
actual del canal comportarà un projecte annex de la part proporcional que es pugui imputar al sector com
a càrrega externa i a la vegada, si s’escau, l’estudi i justificació d’aquella part que no pugui tenir aquesta
condició.

Annex 23 Material programa de participació ciutadana
L’equip redactor haurà d’elaborar els documents i material necessaris per al seu desenvolupament,
comprensió i exposició pública a la ciutadania, fins a assolir l’aprovació definitiva dels esmentats
documents. Per a tal finalitat, haurà de confeccionar, amb la documentació del projecte, i d’una manera
sintètica, clara i entenedora, el material necessari per a exposar al públic els treballs previs a l’aprovació
inicial i durant la informació pública de la mateixa.
Serà un document, en format panells Din A-1, per tal de fer comprensible els resultats de l’anàlisi, les
alternatives i les propostes plantejades.
Aquesta informació es produirà també en format Power point o equivalent, per les sessions informatives i
de debat públic.
Annex 24 Annex de mobilitat
Aquest annex ha de descriure les mesures que s’han pres per contribuir a l’assoliment d’un model de
mobilitat sostenible i per garantir la seguretat a l’espai públic.
S’ha de fer esment de les xarxes de l’entorn amb què ha de connectar el viari objecte del projecte, tenint
en compte els itineraris de vianants, bicicletes, transports públics i vehicles motoritzats.
S’han de justificar totes aquelles actuacions que estiguin previstes en el Pla de mobilitat urbana o en
d’altres estudis de mobilitat que afectin l’àmbit d’actuació del projecte.
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Cal prioritzar la mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic enfront de la mobilitat en vehicle privat.
La proposta ha de seguir els criteris de disseny següents:
• Dotar els itineraris de vianants de les condicions de seguretat suficients: accessibles i tranquils,
amb amples de voreres mínims, senyalització de les interseccions, disseny d’interseccions a
nivell de vorera, plataformes úniques, continuïtat dels recorreguts garantida entre altres
• Dotar els itineraris de bicicleta de les condicions de seguretat suficients: carrils bici segregat,
establiment de velocitats màximes que permetin la coexistència de vianants, bicicletes, vehicles
a motor, etc
• Dotar els itineraris de transport públic de l’espai adequat: previsió d’espai per a parades, tant en
calçada com en vorera, ample dels carrils de circulació, etc
• Tal i com ja s’ha referit en l’annex de perspectiva de gènere:
Cal repartir l’espai públic seguint la següent jerarquia d’importància: vianant, transport públic,
bicicletes, transport de mercaderies i transport privat
Dissenyar les cruïlles de forma clara i de fàcil lectura, propiciant una reducció efectiva de la
mobilitat de vehicles i reserva, a l’entorn dels passos de vianants, un espai lliure d’obstacles
que afavoreix la visibilitat i, per tant, la seguretat
• Ordenar l’aparcament de forma que ocupi el mínim espai
• Aplicar mesures de disseny destinades a moderar la velocitat dels vehicles i la pacificació del
trànsit amb elements de senyalització i/o urbanització
• Utilitzar materials i elements urbans que indiquin inequívocament que es tracta d’una via urbana
( mobiliari urbà, arbrat i jardineria, tipus de paviments, enllumenat, ...)
• Preveure els itineraris per a vianants i dimensionar-los convenientment segons el nivell
d’afluència, entorn i ús específic. Preveure també itineraris o recorreguts segregats del transport
públic, donat el cas, i per a les bicicletes en les vies de trànsit elevat
• Afavorir la convivència, si escau, de vianants i cotxes en carrers de baix volum de trànsit
mitjançant la implantació de zones de prioritat invertida, calçades i senyalització adequades
• Separar el trànsit rodat del de vianants en vies de trànsit elevat. Calmar el trànsit rodat,
especialment en l’entorn de l’espai lliure, equipaments, etc
• Reduir l’espai de calçada destinat al vehicle motoritzat al mínim adequat per a cada via
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Document PU SS3

Seguretat i Salut

Inclourà l’estudi de Seguretat i Salut adaptat al projecte en redacció i d’acord amb el Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i salut en les
obres de construcció.
Haurà de ser redactat per un tècnic competent designat pel tècnic contractat i haurà d’ajustar-se al
següent contingut:
a) Memòria descriptiva:
Justificació de la redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut, ( RD 1627/1997 de 24
d’octubre)
Es relacionaran els procediments, equips i mitjans a emprar, especificant els riscos
evitables amb les seves mesures tècniques, així com els inevitables amb indicació de
les mesures preventives.
Caldrà tenir en compte les condicions de l’entorn, i es determinarà el procés constructiu i
l’ordre d’execució dels treballs, establints l’anàlisi de riscos i mesures preventives.
Es descriurà la dotació de serveis sanitaris en l’obra.
Contindrà mesures específiques relatives als treball que impliquin riscos especials (
proximitat a línies d’alta tensió, ús d’explosius, muntatge i desmuntatge d’elements
prefabricats pesats... )
També es farà esment de les previsions i informacions per realitzar, amb la deguda
seguretat, els treballs posteriors de reparació i manteniment.
b) Plec de condicions particulars
Es relacionaran les normes i reglaments aplicables i les prescripcions sobre l’ús i conservació
dels equips i mitjans de seguretat de protecció personal i col·lectiva.
c) Plànols
Es poden emprar els plànols de plantes i seccions del Projecte per indicar les proteccions a
establir, complementant-se amb esquemes i gràfics per a una millor comprensió de les
mesures preventives proposades.
d) Amidaments
Contemplarà les unitat de seguretat i salut projectades
e) Pressupost
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Quantificarà la despesa per a l’execució del que es preveu en l’Estudi de Seguretat i Salut. Cal
incloure aquest pressupost com un capítol més del Pressupost general de l’obra.
Document PU CQ

Pla de Control de Qualitat

En aquest apartat s’ha d’incloure el programa de control de qualitat, on cal especificar el tipus d’inspecció
i d’assaigs a realitzar per a cada treball a la vegada que incorporar les fitxes de qualitat dels materials.
Ha d’incorporar com a mínim:
•

Les característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i materials, així com les
condicions de subministrament, les garanties de qualitat i els controls de recepció que s’han de
realitzar

•

Les característiques tècniques de cada unitat d’obra, amb indicació de les condicions d’execució
i les verificacions i controls a realitzar per tal de comprovar que s’ajusten al projecte

•

Les verificacions i proves de serveis finals a realitzar per tal de comprovar les prestacions finals
de l’obra acabada

•

Un pressupost detallat i definit de conformitat amb els criteris del pressupost general de quants
control i assajos s’hagin de realitzar.

Document PU PPT4

Plec de Prescripcions Tècniques

El plec s’ha de redactar amb la màxima claredat, cura i detall i ha d’incloure una revisió de totes les
incidències susceptibles de presentar-se en l’execució de les obres.
1 Condicions administratives
2 Plec de prescripcions generals
•

Objecte del plec i àmbit d’aplicació
L’objecte del plec és constituir un conjunt de normes que defineixin tots els requisits tècnics de
les obres, juntament amb les normes establertes en els plànols.
Té per objecte estructurar l’organització general de l’obra, fixar les característiques dels
materials que cal emprar, establir les condicions que ha de complir el procés d’execució de
l’obra, instal·lacions que s’han d’exigir (incloent-hi les precaucions que cal adoptar durant la
construcció); i, finalment, organitzar la manera en què s’han de realitzar els amidaments i
l’abonament de les obres, el termini de garantia, les condicions i les proves que cal fer per a la
recepció de les obres
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•

Disposicions generals
Indicar les disposicions i la normativa que són d’aplicació en aquest plec, com a supletòries i
complementàries, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que s’hi especifica.

•

Descripció de les obres
Indicar els documents que defineixen les obres. En cas de contradiccions, l’ordre de
preferència dels diferents documents de projecte
Han de fer referència als plànols d’obres, a contradiccions o errors

•

Inspecció i iniciació de les obres
Localització dels serveis i propietats que s’indiquen als plànols
Revisió d’edificacions properes
Ordre d’iniciació de les obres

•

Desenvolupament i control de les obres
Acta de comprovació del replanteig
Assaigs i control de qualitat
Conservació de les obres executades durant el termini de garantia
Conservació del medi
Equip del contractista
Precaucions que cal adoptar durant l’execució de les obres i mesures de protecció
Construccions auxiliars i provisionals

•

Responsabilitats especials del contractista
Qualitat dels materials,
Permisos i llicències que es necessiten per a l’execució de l’obra
Plànols actualitzats segons l’execució real de l’obra a efectes de liquidació

3 Plec de prescripcions tècniques particulars
Defineix les condicions que han de complir els materials, l’execució, les condicions d’acceptació i el
mesurament i abonament de les unitats d’obra no definides al Plec de condicions tècniques generals
i de les que presentin alguna variació. Entre altres:
1 Plec de prescripcions tècniques materials
•

Qualitat dels materials

•

Condicions generals

•

Normes oficials

•

Examen i prova dels materials

•

Materials que no compleixen les especificacions
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•

Materials col·locats en obra

•

Materials aplegats

•

Altres materials (que no tinguin les característiques indicades en el plec)

•

Per a cada tipus de material i instal·lacions s’ha d’indicar:

•

Característiques generals (origen, definició, tipus i utilització)

•

Condicions generals que han de complir (normativa de referència i reglaments, forma i
toleràncies geomètriques)

•

Subministrament, transport, emmagatzematge i recepció de cada partida

•

Control de qualitat (assaigs en laboratori i en obra) per comprovar-ne la idoneïtat, amb indicació
de la periodicitat

•

Criteris d’ús, conservació i manteniment

2 Prescripcions sobre l’execució per unitats d’obra
•

Execució i control de les obres:
Característiques tècniques de cada unitat, amb la seva descripció
Cal indicar les operacions necessàries per a la correcta execució de les obres i
instal·lacions, i els mitjans auxiliars necessaris per a una bona conservació
Fixar l’ordre d’execució dels treballs, el replanteig de les obres, les condicions d’admissió i
refús, l’emmagatzematge i manipulació de les unitats d’obra, i també la protecció
d’encreuaments amb altres serveis, instal·lació d’accessoris, senyalització, etc.
Toleràncies admissibles i condicions de terminació
Condicions de garantia, control d’execució, assajos i proves
Precisar les mesures per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements
i sistemes constructius
Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i les anàlisis de materials i
unitats d’obra i dels informes específics que s’emetin per ordre de la direcció d’obra, que
resultin pertinents en cada cas, són a càrrec del contractista

•

Amidament i valoració de les obres
Criteris d’amidament i valoració de les unitats d’obra i partides alçades, amb indicacions de
totes les operacions que comprèn el preu
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3 Altres prescripcions
•

Recepció de l’obra

•

Condicions i proves necessàries

•

Avaluació ambiental, obres de reposició i reacondicionament ambiental
o Obligacions de caire ambiental per part del contractista
o 3.2 Gestió del residus
o 3.3 Jardineria i reg
o 3.4 Enllumenat
o 3.5 Serveis existents, serveis afectats i nous subministres i instal·lacions
o 3.6 Descripció i desenvolupament de les obres
o 3.7 Prescripcions dels materials bàsics
o 3.8 Prescripcions referents a l’execució per unitats d’obra
o 3.9 Prescripcions sobre verificació de l’obra acabada.

•

Termini de garantia de les obres (no inferior a un any)

•

Penalitzacions: defectes de qualitat, incompliment de terminis

•

Personal tècnic del contractista a l’obra

•

Mesures i pla de seguretat de l´obra (precaucions que cal adoptar durant la construcció):
senyalització i seguretat viària, drenatge, gelades i incendis

•

Vies d’accés a l’obra

•

Obligacions generals i compliment de la legislació vigent

•

Obligació de redactar els plànols al final d’obra

Document PU PR5

Pressupost

El pressupost ha de ser complet, i independents en cas d’haver-hi diferents fases en la pròpia obra.
Aquest haurà d’incloure:
•

Quadre de preus unitaris. Figurarà el preu de cada unitat d’obra simple (mà d’obra, material,
maquinària i auxiliars)

•

Quadre de preus 1. En aquest document només figurarà la descripció de cada partida, així com
el preu corresponent amb lletres i números

•

Quadre de preus 2. Figurarà la descripció de cada partida i els preus es descomposaran en mà
d’obra, materials i maquinària

•

Quadre de preus descomposats. Descripció de cada partida amb la descomposició de la mà
d’obra, material, maquinària i mitjans auxiliars que la integren, amb indicació de les seves
quantitats i preu
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•

Estat d’amidaments. Correspondrà a les línies d’amidaments de cada partida d’obra, amb
indicatiu de la zona perquè es pugui localitzar. Inclourà la descripció detallada de la partida i
també el criteri d’amidament

•

Pressupostos parcials
Inclourà la suma per capítols i el percentatge respecte al total.
Inclourà igualment el pressupost dels serveis afectats al detall en format de taula,
afecció per afecció agrupats per companyies. Per cada afecció s’indicarà el
pressupost dels treballs a realitzar per la companyia i el pressupost dels treballs a
realitzar pel contractista, obtenint el total per afecció, el total companyia i el total
general repercutint el total segons convingui al PEC + iva o al Pressupost per
coneixement de l’administració.
Haurà d’incloure detall de repercussió del Pressupost d’execució per contracta per
m2 per capítols.

•

Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut

•

Pressupost de la gestió de residus de la construcció

•

Resum del pressupost
Inclourà la suma per capítols i el percentatge respecte al total.
Cas que hi hagi un apartat d’obres fora d’àmbit, la quantitat de cada capítol serà el
resultat de la suma del capítol del sector i de les obres fora d’àmbit per tal de
diferenciar amb claredat aquelles obres que no siguin repercutibles.

•

Pressupost d’execució per contracta més iva
4.5.1 PEM Pressupost d’execució material
4.5.2 PEC Pressupost d’execució per contrata
4.5.3 PEC + IVA
Al final del pressupost per contrata més iva anirà la signatura digital de l’empresa
redactora del projecte

•

Pressupost per al coneixement de l’Administració.
PEC, s excloent les obres fora d’àmbit no repercutibles al sector si n’hi hagués
Cànon ACA per a la connexió en alta i abocament EDAR.
Despeses de la Distribuidora Elèctrica en concepte de la portada d’energia elèctrica fins al
sector.
Pressupost per a connexions de xarxes, no incloses en projecte
Si s’escau, Pressupost de projecte complementari obres del canal.
Qualsevol altre criteri que estimi oportú l’Ajuntament de Sant Boi ( possibles legalitzacions
de les instal·lacions,... )
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Document PU DG6

Plànols

Els plànols han de descriure les representacions gràfiques que permetin situar, explicar i interpretar,
replantejar i construir les obres. Han de ser prou descriptius perquè se’n puguin deduir els amidaments.
En funció del projecte, els paràmetres establerts i les característiques de l’àmbit d’actuació, els plànols
atendran, a la casuística i concrecions de la proposta formulada en tots els seus paràmetres definitoris, i
s’adequarà l’escala més convenient per a cada un dels plànols.
S’han d’incorporar plànols de plantes, seccions generals, seccions tipus i acabats a l’escala necessària
per definir formalment la proposta.
Els plànols han de ser a una escala adient per a la seva definició i interpretació, i estar representats
sobre una base de cartografia topogràfica digital.
El llistat mínim de referència consta de:
• Emplaçament i situació referenciats amb l’entorn
• Topografia actual amb indicació de serveis, d’edificacions i qualsevol altre element definitori de
l’espai i entorn immediat
• Plantes, seccions, i elements a enderrocar
• Esquemes generals d’instal·lacions
• Plantes i seccions de distribució i implantació de la vegetació
• Seccions representatives del projecte
• Sanejament. Vinculació del projecte amb la xarxa de sanejament existent. Traçat i
característiques del clavegueram per conduir les aigües residuals i de pluja, amb la referència
geogràfica del traçat amb relació als vials i altres espais de domini públic
• Vials. Determinació del nivell dels terrenys que han de ser destinats a vials rodats, aparcament,
itineraris de vianants i ciclistes. Determinació de la compactació i pavimentació o, si s’escau,
tractament dels vials, introduint el disseny de la xarxa de transport en comú, així com l’encintat
de voreres i rigoles
• Modelat dels terrenys que han de ser destinats a parcs i jardins públics
• La xarxa de distribució d’energia elèctrica i d’aigua potable, la xarxa d’hidrants per a incendi, així
com la xarxa de distribució de gas, si s’escau, i la infraestructura per a la implantació o connexió
a les xarxes de telecomunicacions. Han d’incloure la referència, la posició gràfica, la descripció i
nombre d’estacions de transformació, de dipòsits, de nodes o brancals per a les connexions
respectives a les xarxes de subministrament de nivell superior, sense perjudici de la normativa
particular vigent per a cada servei
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• Les infraestructures incompatibles amb l’execució del planejament i el seu desviament o
restitució, donat el cas
El llistat definitiu de plànols i el seu contingut, es proposarà i serà valorat de forma conjunta amb el
tècnic/a de seguiment del projecte i obra designat per l’Ajuntament des de l’Àrea d’Urbanisme i Activitats.
Sense que la relació sigui limitativa, la documentació gràfica a incloure en el projecte serà la següent:
• Numeració i relació de tots els plànols que conté el projecte
Referència bàsica de plànols
Indicar el nord en tots i cada un dels plànols
Totes les plantes, tant existents com proposades, aniran referides i emplaçades en el cartogràfic
corresponent de l’entorn de l’àmbit d’actuació
Índex de plànols mínim
• Plànol de situació – ortofoto
• Emplaçament i planejament vigent
• Aixecament topogràfic
En coordenades UTM i indicar les bases de replanteig
• Planta enderrocs
• Serveis existents
Aigua potable, sanejament, xarxa elèctrica (baixa tensió, mitja i alta tensió donat el cas), gas,
telefonia, telecomunicacions, enllumenat públic, xarxa semafòrica
• Perfils longitudinals existents
• Perfils transversals existents
• Planta general proposta i entorn
• Planta àmbit d’actuació
• Planta general proposta
• Planta replanteig i rasants
• Planta de superposició d’estat actual i proposta
• Planta de pavimentació
• Perfils longitudinals proposats
• Perfils transversals proposats
• Seccions tipus
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• Planta pavimentació
• Detalls de pavimentació
• Planta mobiliari i enllumenat
• Detalls de mobiliari i enllumenat
• Planta vegetació
• Detalls plantació
• Planta d’estructures
Definició de murs i altres estructures
• Detalls constructius d’estructures
Seccions d’armadures. Característiques i especificacions dels materials
• Serveis proposats d’aigua potable
• Serveis proposats de reg
• Serveis proposats de sanejament
• Perfils proposats de sanejament
• Serveis proposats de baixa tensió
• Serveis proposats de baixa i mitja tensió (i alta si escau)
• Serveis proposats de gas
• Serveis proposats de telecomunicacions
• Serveis d’enllumenat públic
• Serveis proposats de semaforització
• Detalls de serveis proposats
Corresponents a cada un dels serveis continguts en la proposta
• Planta senyalització i vialitat
• Planta de senyalització durant l’execució de l’obra.
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5. Temps i freqüències de les prestacions

5.1 Aixecament topogràfic
S’entregarà en el decurs del primer mes des de la signatura del contracte.

5.2 Projecte d’urbanització
Pel que fa a la redacció del projecte d’urbanització, l’equip redactor confeccionarà un document que
reculli el cronograma dels treballs, amb terminis, que hauran de ser iguals o inferiors als detallats al Plec
administratiu corresponent al present procediment de licitació.
L’esmentat cronograma s’establirà amb ajust orientatiu a les següent fites:

-

Reunió de presentació i definició d’encàrrec.

-

Reunió específica d’inspecció in situ de l’àmbit: criteris d’integració amb el sector llevant i criteris
d’urbanització del vial Bonaventura Calopa.

-

Reunió d’exposició de la proposta

-

Reunió de validació tècnica d’altres Àrees municipals ( serveis, participació, etc.)

-

Revisió de la informació gràfica i presentació de l’esborrany de pressupost

-

Informe de correcció de suggeriments

-

Presentació política i ciutadana prèvia a l’aprovació del Projecte

-

Lliurament de Projecte executiu complet

-

Exposició al públic del Projecte aprovat inicialment

-

Resposta a possibles al·legacions i modificació del Projecte per a l’aprovació definitiva si
s’escau.

El termini de presentació dels treballs serà l’establert al Plec de condicions administratives. Aquest
termini es podrà ampliar, de manera justificada i previ acord d’ambdues parts, per la necessitat d’ajustar
terminis i procediments de tramitació dels expedients així com per les necessitats municipals pel que fa a
les decisions que es prenguin d’acord amb la participació ciutadana.
Els terminis d’execució parcial podran ampliar-se pels mateixos motius i en els mateixos termes que el
termini global de presentació dels treballs de redacció i es fixen a continuació:
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Un cop es disposi de l’aixecament topogràfic, el termini serà d’un mes per presentar el document per
aprovació inicial i dos mesos més des de la conformitat per l’Ajuntament pel Projecte amb els intervals
d’estudi i autorització administrativa descrits al Plec de condicions administratives..
6.Forma de presentació
Es lliurarà a l’Ajuntament còpies del projectes i aixecament topogràfic digitals dels mateixos en suport
CD-Rom/Dvd o pinganillo usb necessaris per a la seva tramitació, informació i presa de decisions, segons
el següent detall:
Los còpies digitals alliurar inclouran tots els documents dels projectes complets, tant en format *.Pdf,
com en format editable dels arxius digitals utilitzats per a la redacció del projecte (*.doc per al text, *.dwg
per als plànols i *.gml). Valorant-se específicament afegir *.shp.
Les còpies digitals dels documents del projecte a presentaran en suport Cd-Rom o Dvd o pinganillo usb
portaran l’etiqueta adherida o impresa en la superfície que indentifiqui el nom del Projecte.
6.1 Específicament per a l’estudi topogràfic
Els arxius gràfics es referencien obligatòriament en el sistema de coordenades ETRS89.UTM-31N,
incloent tots els arxius necessaris per a la seva posterior edició e incorporació a la base de dades
georeferenciada municipal sent cabdal la coordinació amb la base cadastral.
6.2 Específicament pel projecte d’urbanització
6.2.1 Documentació a aportar per l’equip redactor per a la validació prèvia pels serveis municipals
Com a primer lliurament de documentació caldrà presentar a l’Ajuntament un estudi d’alternatives per al
seu estudi i anàlisi.
Un cop seleccionada l’alternativa per part dels responsables municipals, es desenvoluparà aquesta
redactant tota la documentació exigida per la legislació vigent a nivell de Projecte bàsic.
D’entre ella, s’inclourà una memòria i la documentació gràfica corresponent amb un nivell de definició
adient així com un pressupost per capítols. Els plànols detallaran en planta i seccions tots els paràmetres
dimensionals, llegendes de materials, acabats i detalls de les solucions tipus; esquemes i ubicacions dels
elements d’enllumenat, esquemes elèctrics, esquemes de clavegueram i serveis afectats.
D’aquest document caldrà confeccionar un dossier resum per presentar a l’Ajuntament, analitzant les
fases constructives, durada de cadascuna, afeccions i despeses que comporten.
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S’inclourà així mateix, un mínim de dues imatges renderitzades de l’obra acabada, amb una mínima de
dos imatges.
6.2.2 Documentació a aportar per l’equip redactor per a l’aprovació de l’òrgan de govern competent
Un cop validada la solució definitiva per l’equip polític, els serveis corresponents i resta de parts
implicades, es procedirà a la redacció del Projecte executiu, on s’afegiran la resta d’elements que li són
propis, el corresponent Estudi de Seguretat i Salut i la documentació necessària per a la legalització de
les instal·lacions.
En aquests documents per a l’aprovació inicial s’hauran d’incorporar també les prescripcions que puguin
resultar dels informes de les administracions competents de què es tingui constància, i dels estudis
complementaris que escaiguin i s’hagin redactat per servir de base a aquests documents.
En funció d’aquests informes, i amb les modificacions de l’equip tècnic i govern municipal estimi
oportunes i justificades, l’equip redactor rectificarà i, si s’escau, completarà els documents per a la seva
aprovació definitiva en forma de Projecte Executiu.
L’adjudicatari realitzarà la totalitat dels treballs de producció: càlculs, reproducció, ordenació,
enquadernació, etc... dels documents que integren el projecte.
6.3 Requisits de l’arxiu de text
Els documents de text s’elaboraran utilitzant el programa Microsoft Word (*.doc) en un format de textos
editable, és a dir, que tingui atributs que permetin la seva modificació per la seva utilització en altres
requeriments.
6.4 Requeriments de documentació gràfica
Tota la documentació gràfica es lliurarà en dos tipus de fitxes:
· En format *.pdf per garantir la seva reproducció exacta i coincident en tots els seus termes amb
els plànols inclosos en els documents del projecte aprovat, de cara a la informació pública i la
gestió documental.
· En format editable CAD ( *dwg o *.dxf i *gml) acompanyats de document explicatiu de
l’estructura de capes i d’elements que no siguin estrictament cartogràfics ( marcs, quadríquele,
títols, etc.)
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Si l’arxiu té vinculades capes externes, aquestes hauran d’adjuntar-se i les fitxers hauran de tenir la ruta
d’enllaç, a la referència relativa. L’arxiu *dwg/dxf anirà acompanyat dels corresponents estils de traçat
*ctb, estils de text, etc que permeti la impressió correcta del plànol. Es recomana per tal fi utilitzar el
comandament “Etransmit”.
Els arxius (*Dwg) es referencien obligatòriament en el sistema de coordenades ETRS89.UTM-31N,
incloent tots els arxius necessaris per a la seva posterior edició e incorporació a la base de dades
georeferenciada municipal. Aquesta referència afecta especialment a l’aixecament topogràfic en
coordinació amb la base de cadastre.
En cas que es treballi amb Sistemes d’informació geogràfica (GIS), es lliuraran els fitxers corresponents,
compatibles amb ArcGis (*.shp, *lyr, *.mxd, etc) amb tots els arxius relacionats per la seva correcta
visualització, edició i coherència.
La presentació de la documentació dels projectes en qualsevol altre tipus de format requerirà la validació
prèvia dels serveis tècnics responsables de l’Ajuntament.
Tota la documentació que es realitzi es proporcionarà en paper i digital. El format digital es presentarà
mitjançant un Sent els arxius necessaris en format: *.doc , *.pdf, *gml i *dwg incloent, si s’escau tota la
documentació de suport la elaborada addicional i en arxius ( excel amb càlculs,...)
L’idioma de referència, de ser possible, serà el català.
6.5 Requeriments dels formats de signatura dels documents
Els documents que requereixin aprovació administrativa es presentaran en primera instància sense
signatura per registre tot incloent quants caixetins siguin escaients per les respectives rúbriques.
Sent aquests :
-

Un caixetí per cada tècnic/a que hagi de subscriure el projecte en qualitat de redactor
responsable

-

Un caixetí per cada tècnic municipal que supervisi el document: mínims dos.

-

Un caixetí per la diligència d’aprovació del Secretari municipal.

Un cop es verifiqui la satisfacció del document pels Serveis tècnics es donarà trasllat per al seu circuit de
signatura digital. Caldrà vetllar pel circuit de signatures tot garantint no bloquejar el document fins al
moment en què s’hagin efectuat la totalitat de les signatures escaients.
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7. Mitjans necessaris per a la realització del servei
L’adjudicatari disposarà de tot tipus de materials, equips i programes informàtics necessaris per al
compliment de la totalitat de les tasques encomanades, que li permetin lliurar la informació sol·licitada en
les condicions fixades en el present Plec.
8. Propietat dels treballs
L’adjudicatari lliurarà a l’Ajuntament de San Boi tota la informació elaborada i recopilada durant el
desenvolupament dels treballs ( tots els documents, contactes, projectes, informació de recolzament i
qualsevol tipus d’element obtingut en el desenvolupament dels treballs), i per tant li cedeix, amb caràcter
exclusiu, tots els drets d’explotació sobre els treballs que s’elaborin com a objecte de l’encàrrec o
contracte, sense límit de temps, ni d’àmbit territorial o d’idioma.
L’Ajuntament es reserva el dret de prendre, reproduir, muntar i editar i de qualsevol manera, explotar
directament o mitjançant acords amb tercers, productes gràfics o audiovisuals preparats a partir dels
documents que formen els treballs.
L’Adjudicatari no podrà divulgar en forma parcial o total, directa o extractada el contingut dels treballs,
inclosos els plànols, ni fer ús publicitari d’aquest encàrrec o contracte, sense prèvia autorització.
L’adjudicatari es comprometrà a mantenir la confidencialitat de la informació a que tingui accés durant el
desenvolupament de la seva prestació, no podent utilitzar ni publicar, ni per ell ni per tercers, ni exposar o
comercialitzar qualsevol informació que tingués en la realització dels treballs de redacció del projecte, al
marge de l’Ajuntament o en perjudici dels seus interessos.
9. Metodologia
9.1. L’Ajuntament de Sant Boi designarà un/a tècnic/a municipal que revisarà el projecte i que exercirà les
oportunes funcions supervisió tècnics dels treballs i , indicant, si és el cas, els arranjaments a realitzar pel
projectista.
Durant la redacció, l’equip redactor es mantindrà en contacte amb el responsable del contracte, recaptant
d’aquest la conformitat de les solucions adoptades.
Pel cas del Projecte d’urba, el/la gestor/a designat/da per l’Ajuntament juntament amb l’equip de treball
municipal i el/la responsable de l’equip redactor designat per l’adjudicatari establiran el règim de reunions
de treball a desenvolupar, així contingut i els agents que hi intervenen. El/la redactor/a del projecte serà

56
Podeu comprovar aquest document amb l'original emès per l'Ajuntament a www.santboi.cat/validacio, amb el codi CSV : 14154575610047623541
56 / 66

el/la responsable de la redacció de l’acta de tot el traçat a les reunions i visites realitzades. Aquesta acta,
un cop verificada i supervisada pel gestor municipal, passarà a ser signada pels assistents relacionats a
l’acta i incorporada al seu expedient.
L’equip redactor no podrà introduir modificacions en els documents del projecte sense l’aprovació del
gestor designat per l’Ajuntament
En particular, en la data prevista, el/la projectista remetrà un exemplar de l’esborrany complet, del
Projecte d’Urbanització objecte del present Plec, per a la seva revisió. En funció del resultat de la
mateixa, s’indicarà al projectista la realització de les correccions i/o modificacions que s’hagin de
considerar, o si s’escau, n’autoritzarà l’edició.
L’esborrany presentat haurà de tenir, a tots els efectes (coherència, contingut, format, qualitat tècnica,
etc.), la consideració de Projecte definitiu-constructiu. Les tasques d’autocontrol necessàries per tal
d’assegurar la qualitat del Projecte hauran de ser aplicades pel projectista abans del lliurament de
l’esborrany. La manca de qualitat de l’esborrany repercutirà directament en la seva valoració.
El/la redactor del projecte en el seu conjunt, un cop acceptat l'encàrrec s'obliga a realitzar-lo sota les
directrius contingudes en el present Plec i seguint la metodologia i els procediments que en aquest
s'indiquen, i les que puguin sorgir en el procés de seguiment del projecte tant en la redacció com en
l’execució de les obres.
9.2 Coherència entre els diferents documents de projecte
Cal tenir especial cura a les tasques de normalització i coherència del projecte redactat, en relació a totes
i cada una de les parts que el constitueixen.
El/la projectista facilitarà al màxim l’esmentada coherència, atenent-se als criteris que s’estableixin,
disposant de la convenient i necessària coordinació entre els diferents implicats en la redacció del
projecte i la seva posterior execució.
9.3.Al·legacions als projectes
A petició de l’Ajuntament, el/la responsable del projecte informarà de les al·legacions de caràcter tècnic
que s’hagin pogut presentar durant el període d’exposició pública del projecte.
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9.4.Modificacions dels projectes
El/la projectista està obligat a corregir les errades, omissions, etc. que es detectin després del lliurament
del document definitiu.
Si en el termini d’exposició pública es presenten al·legacions que es valorin estimar o estimar
parcialment, i aquestes impliquin variacions tècniques del projecte i obra, s’haurà d’adequar el document i
obra en totes les seves parts a les noves consideracions.

10. Característiques dels productes a utilitzar.
Com a premissa de partida es tendirà cap al nul consum de paper però si durant el decurs de l’execució
del contracte es demostra escaient fer servir presentacions en aquest format, aquestes seguiran els
següents criteris:
Paper mínim 85% fibres reciclades, procés de blanquejat completament lliure de clor (PCF), durabilitat
superior a 100 anys segons ISO 5360 o DIN 67.383, 100% de fibra verge, gramatge màxim de 100g
interior i 250g exterior
La tinta o tòner utilitzats han de ser lliures de metalls pesats.
11. Criteris socials aplicats al servei.
Pel que fa al contracte:
- Que es respectin els drets humans reconeguts per l’estat Espanyol, en tota la seva activitat, i la
Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, i en les entitats amb
les que hi col·laborin en l’execució del contracte.
-Que l’empresa adjudicatària assumirà els principis del Codi ètic de l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Pel que fa a la prestació del servei :
– Que es respectin i es demostri una especial sensibilitat en matèria de perspectiva de gènere en el
disseny de la proposta d’urbanització segons condicions orientatives exposades a l’ annex 19 :Mides a
emprendre en la urbanització des de la perspectiva de gènere.
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12. Comportament ambiental (estalvi energètic, reciclatge).
Pel que fa al contracte:
Es justificarà al detall l’apartat 15è del present Plec
Pel que fa a la prestació del servei :
-Que es presti especial atenció i detall al compliment de la normativa de caire ambiental tant en la
redacció del Projecte d’obres d’urbanització i disseny del procés d’execució del contracte.
A tal efecte, es tindran en compte l’establert als següents annexes del present Plec.
Annex 8. Materials: ferms, paviments i mobiliari urbà
Annex 9. Enllumenat
Annex 10. Jardineria i reg
Annex 11. Senyalització i semaforització
Annex 15. Memòria mediambiental
Annex 16. Gestió de residus de construcció i demolició
Annex 24 Annex de mobilitat
13. Criteris d’accessibilitat i disseny universal.
-Que es presti especial atenció i detall al compliment de la normativa en matèria d’accessibliitat universal
que s’haurà d’explicitar i detall a l’annex 17. Memòria d’accessibilitat.
A col·lació d’aquest tema, s’estudiarà la xarxa d’espais cardio protegits de la zona i si s’escau, amb el
vist-i-plau de la revisió tècnica municipal, es plantejarà l’emplaçament d’un desfibril·lador.
14. Etiquetes i certificacions a presentar.
Es requereix per a la prestació del servei disposar de la següent certificacions sent admissibles d’altres
equivalents:
-ISO 14001. La norma UNE-EN ISO 14001
L’equivalència s’acreditarà mitjançant la descripció del licitador en la seva oferta de les mides ambiental
que empren en l’execució dels contracte, els segells dels productes/materials, proves i controls interns
que en realitzi.
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III. PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI.
15. Personal adscrit al contracte. Requisits.
Pel servei d’aixecament topogràfic
1 persona amb titulació mínima d’enginyeria tècnica en topografia i experiència laboral mínima
de 5 anys acreditada en documents assimilables.
Pel servei de redacció de Projecte d’urbanització i documents complementaris

1 Persona titulada en arquitectura superior o equivalent competent per a la redacció de
projectes d’urbanització en els elements del projecte d’obres complementàries amb 5 anys
d’experiència acreditada en projecte equivalents.
1 Persona titulada en enginyeria de camins, canals i ports o enginyeria industrial o titulació
equivalent competent per la redacció de projectes d’urbanització en matèria de xarxes de
subministraments de serveis i obra civil amb 5 anys d’experiència acreditada en projecte
equivalents.
1 Persona titulada en deliniació o titulació competent amb 5 anys d’experiència acreditada en
projecte equivalents.
La persona responsable de redactar, dirigir el projecte i assumir la interlocució davant l’Ajuntament serà
un/a tècnic/a competent, Arquitecte o Enginyer de Canals, camins i ports o equivalent amb experiència
en direcció d’equips i amb els coneixements i experiència professional acreditada en projectes similars
realitzats amb anterioritat.
Aquest tindrà la titulació demandada.
• Organitzarà i supervisarà l’execució dels treballs i interpretarà i posarà a la pràctica les ordres
rebudes per part de l’Ajuntament.
• Representarà a l’adjudicatari quan sigui necessària la seva actuació i presència, així com en
altres actes derivats de les obligacions contractuals, sempre en ordre a l’execució i bona marxa
dels treballs.
• Es responsabilitzarà de les relacions entre Equip de Redacció de Projecte i Ajuntament.
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• Serà el responsable davant qualsevol reclamació devengada per la tasca encomanda davant
tercers.
• Signarà cadascuna de les parts dels documents de Redacció del Projecte
L’adjudicatari designarà tant personal tècnic com consideri necessari per a la realització de la tasques
encarregades
• Cadascun d’aquestes persones disposaran d’una titulació tècnica que els capaciti que constarà a
l’expedient de contractació
• Estarà sota la coordinació i supervisió del responsable i/o representant de l’adjudicatari
L’Ajuntament podrà exigir, en qualsevol moment, el canvi de les persones que estiguin realitzant les
tasques de redacció de Projecte si es considera oportú per a la bona marxa del contracte.

16. Relacions del personal amb els destinataris del servei.
El personal adscrit a l’execució del contracte haurà de tenir un comportament exemplar, educat , atent i
respectuós amb la resta de companys així com a la resta de la ciutadania, i amb cura especial dels
destinataris del servei. Ha de complir en tot moment amb les seves obligacions segons la normativa legal
i a les ordres expresses de l’Ajuntament.
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IV. CONTROL DEL SERVEI I AVALUACIÓ.
17. Mecanisme de control i avaluacions.
1.L’Administració establirà els mecanismes de control i seguiment segons el Pla de treball a establir i els
controls de les reunions que periòdicament es vagin establint.
2. El contractista haurà de presentar un Pla d’assegurament de la qualitat del Projecte (PAQP) annex 26
del present Plec.
S’haurà de presentar un Pla d’assegurament de la qualitat del projecte que reflectirà les disposicions i
mesures que la persona Projectista pensa prendre per tal d'assegurar que el Projecte objecte d'aquest
encàrrec compleix amb els requisits i especificacions exigides.
Durant la redacció del projecte, caldrà que el PAQP sigui actualitzat per adequar-se als canvis
ocorreguts.
El control intern que la persona Projectista ha d'efectuar mitjançant el Pla d'Assegurament esmentat és
independent de la supervisió que l’ajuntament de Sant Boi durà a terme en el decurs de la redacció del
Projecte. Així doncs, el/la Projectista ha d’assegurar-se de què la documentació presentada a
l’Ajuntament per a la seva supervisió és coherent, amb el contingut i format demanat, i lliure d’errades de
tota mena.
L’estructura i el contingut mínim que ha de tenir aquest PAQP és:

PAQP Portada
El PAQP disposarà d’una portada en la qual constarà la clau del projecte, la descripció del
projecte,l’empresa redactora i la data i versió del PAQP.
A la portada, a banda de signar les persones que han elaborat i revisat aquest PAQP, signarà el
representant de l’adjudicatari davant l’administració anotant el nom i la data, donant aprovació al seu
contingut.

PAQP Control de modificacions i versions
El/la Projectista ha d’enregistrar totes les modificacions que es facin del PAQ-P en un imprès de control
de modificacions i versions que reculli la data en què s’han fet els canvis i el contingut de la modificació.
Aquestes modificacions poden ser:
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- Totals: generant una nova versió de tot el document del PAQP.
- Parcials: quan únicament es considera necessari canviar un/s apartat/s, sense haver de
generar una nova edició de tot el PAQ-P.
Cas de modificacions parcials, els documents modificats hauran d’estar signats per la persona
responsable de realitzar el canvi i presentats a l’ajuntament per la seva aprovació. els aprovarà signant
en els propis documents modificats.
PAQP Índex
Caldrà elaborar un índex d’acord amb la següent estructura

Anàlisi dels antecedents administratius i tècnics.
El/la Projectista ha de garantir que té identificats, a l’inici del Projecte i durant la seva redacció, tots els
condicionants específics del projecte (ordre d’estudi, document de requeriments tècnics, l’aprovació
inicial i definitiva del procés informatiu, etc.) i que els ha tingut en compte en la seva redacció.
Per fer-ho, realitzarà un anàlisi detallat de tota aquesta documentació de partida, identificant totes les
prescripcions que se’n desprenen i que cal tenir en compte durant la redacció del projecte així com les
especificament definides per aquest Plec de condicions tècniques.
El resultat d’aquest anàlisi el recollirà en una taula com la següent:
N. DOCUMENT PRESCRIPCIÓ
Nom del document
Prescripció 1
Prescripció 2
En l’Annex de qualitat i medi ambient / tractament dels residus dels Projectes la persona projectista haurà
de justificar la integració de totes les prescripcions dels documents de partida, utilitzant aquesta mateixa
taula a la qual s’afegirà una columna per recollir la integració.
Mitjans a utilitzar per l’execució dels treballs
Fent referència als recursos ofertats pel Projectista en la licitació del contracte, s’explicitaran amb detall
elssegüents punts:
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Mitjans humans
Cal que el/la Projectista aporti:
- Relació de personal amb responsabilitat en les diferents activitats del projecte. El/la Projectista
haurà de concretar, per cada document del projecte definit en el plec de redacció, el nom de la
persona responsable i l’equip professional del qual disposa. Cas de sots-contractar la confecció
o el suport per algun dels apartats, caldrà aportar les dades de les empreses sots-contractades.
El/la Projectista haurà de definir la persona que serà responsable de la qualitat del projecte,
entenent sota aquest concepte, la persona que realitzarà la revisió tècnica i formal del projecte,
mitjançant la complimentació de llistes de verificació previstes en aquest PAQP.
- L’organigrama funcional.
- La definició de responsabilitats de cada funció.
- Els antecedents i l’experiència dels participants (interns o sots-contractats).
Versió Data Pàgines revisades Contingut de la modificació
0 DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
1 DD/MM/AAAA
Qualsevol variació de l’equip respecte a l’ofertat en el moment de la licitació haurà de ser per
assolir un nivell professional igual o superior a l’anterior, i requereix una nova versió del
document que ha de ser comunicada i acceptada per l’Ajuntament de Sant Boi i registrada en
l’imprès de control de modificacions i versions del PAQP.
Mitjans materials
El Projectista elaborarà una relació dels mitjans materials a disposició, especialment els
informàtics (hardware i software).
Qualsevol variació de recursos respecte als ofertats en el moment de la licitació, han de servir
per un millor assegurament de la qualitat del projecte i requereix una nova versió del document
que ha de ser comunicada i acceptada per part de l’ajuntament de Sant Boi i registrada en
l’imprès de control de modificacions i versions del
PAQP.
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Control de la documentació del projecte
El/la Projectista haurà de definir, de forma breu, la sistemàtica a aplicar en aquest projecte per controlar
tots els documents que es generaran en la redacció del projecte, entenent com a tal la documentació
lliurada per l’ajuntament de Sant Boi, la documentació generada per l’equip redactor, la documentació
complementària al
projecte i la documentació de verificació del projecte per part del/la Projectista.
La sistemàtica descrita haurà de garantir el control de l’estat de revisió dels documents del projecte
conforme es van elaborant, per evitar que es lliurin documents no revisats o no conformes.

Protocols de verificació
El Projectista haurà de definir un Pla de verificació del projecte que permeti garantir que el procés de
redacció s’ha realitzat seguint els procediments interns definits per fer-ho.
El PAQP establirà, com una premissa bàsica, que no serà objecte de presentació a l’ajuntamentt cap
document que no hagi estat revisat abans i considerat conforme per l’equip de verificació de la qualitat
del Projectista, tant en les successives fases de seguiment i control, com en els exemplars definitius del
projecte.
En aplicació d’aquest principi, tot document, en el moment de la seva presentació, anirà acompanyat de
la corresponent “Llista de comprovació” emplenada.
El PAQP haurà de contenir una taula en la qual es relacionin els documents del projecte i la/es fase/es de
la redacció en les que es lliuraran (d’acord a la continguda en l’apartat 11.2 del present plec), i la/es
llista/es de comprovació associades a cada document, amb una estructura similar a la següent:
Document Fase 1 Fase 2 Fase 3 Llista de comprovació
Memòria X X
Annex 1.... X
Annex 2... X
.....
El/la Projectista haurà d’elaborar les llistes de comprovació que cregui oportunes, amb el detall de les
inspeccions a realitzar abans de la tramesa dels documents del projecte a l’Ajuntament.
Aquestes listes hauran de contenir, com a mínim, la informació següent:
- Referència al document del projecte pel qual es desenvolupa cada llista.
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- Comprovacions previstes.
- Resultats de les comprovacions.
- Data de la verificació i fase de redacció a la que fa referència
- Nom i signatura de la persona que ho verifica.
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