CONCURS DE PROJECTES PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, DE
L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA DE LA
REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL FONOLLOSA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, CRITERIS DE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES I
CONTRACTACIÓ DE REDACCIÓ DEL PROJECTE, DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I
POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA
1. INTRODUCCIÓ
1.1 L’Escola de Fonollosa
L’escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa, coneguda també com a Escola dels Dracs o l’escola de
Fonollosa. Actualment l’escola compta amb més de 200 alumnes de 3 a 12 anys. L'escola de
Fonollosa acull la població escolar de tots els pobles del seu voltant, tant els pobles del mateix
municipi com els de l'entorn, i també d'una gran urbanització. Cap d'aquests nuclis disposa d'escola
pròpia. L'escola de Fonollosa és l'escola de: Fonollosa, Camps, Canet de Fals, Fals, Rajadell, Aguilar
de Segarra i Castelltallat. Així doncs, l’escola juga un paper important com a eix vertebrador de tots
els nuclis de població del territori.
Fonollosa és situat a uns 20 quilòmetres de Manresa, capital de la comarca del Bages. Mal comunicat
amb la capital, només amb carreteres i, en molts quilòmetres, carreteres de tercera categoria.
Conseqüentment, gran part de l’alumnat fa ús del servei de transport escolar gratuït, però és
important destacar que a l’inici i final de la jornada escolar, hi ha força presència de vehicles privats a
l’aparcament situat al nord del recinte.
Finalment, és important destacar, que gran part de l’alumnat també fa ús del servei de menjador
escolar.
1.2 Descripció del recinte i l’entorn
L’escola Municipal disposa d’un recinte actual de 5.379 m2 (veure plànol topogràfic adjunt a l’ANNEX
2). Amb un accés situat a la zona est, al Carrer d’Àngela Torras es fa servir com a zona d’accés,
utilitzant una zona que queda entre l’edifici 3 i l’edifici 1. Aquest carrer s’utilitza com a parada dels
diferents busos
A la zona nord, hi trobem l’actual pista poliesportiva coberta, amb un recinte de 1.273,22 m2. Es situa
amb un desnivell aproximat de 3 metres respecte la part més alta del recinte escolar. Aquesta pista,
tot i estar qualificada com equipament esportiu, s’utilitza com a part del pati de l’escola i es fa servir
també per fer gimnàstica i altres activitats del centre educatiu. Aquesta relació amb la pista
poliesportiva juga un paper molt important amb l’activitat escolar i és un element clau per entendre el
funcionament de les diferents elements arquitectònics que articulen l’espai.
Al Sud, hi trobem la Carretera BV-3008, Carretera que enllaça Sant Joan de Vilatorrada, Fonollosa,
Aguilar de Segarra i Castelltallat. És l’eix vertebrador del territori i del municipi. Pel què fa al projecte,
és important destacar-ne la separació mínima de 12 metres del volum edificat que determina el
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POUM de Fonollosa.
Finalment, a la zona oest i sud, fora de l’actual recinte, hi trobem un pati en forma de “L” que
actualment l’escola utilitza com a zona d’hort amb finalitats educatives. Tot i que del procés
participatiu se n’extreu la idea d’utilitzar aquest espai com a futur pati i fins i tot ampliar-lo fins a la
zona que preveu el planejament urbanístic, l’escola pretén ressituar (a posteriori) aquest espai a la
zona nord que quedarà fora de l’àmbit d’intervenció del projecte.
1.3 Descripció dels edificis actuals
Per l’activitat docent, l’escola utilitza set edificis de forma dispersa. Són edificis de diferents dates i
tipologies que s’articulen mitjançant circulacions pavimentades, de tal manera que el pati es
converteix en un element vertebrador dels diferents espais i aules del centre educatiu.
Actualment el Centre Educatiu té 11 aules disgregades en 5 edificis (un d’ells amb mòduls) juntament
amb 2 edificis més, un destinat a menjador-cuina i un altre per a la direcció del Centre, Biblioteca i
altres usos.
Així doncs, al Recinte Escolar hi ha 7 edificis amb els següents usos:
- EDIFICI 1: Administració – Biblioteca i Espais Complementaris Educació Infantil.
- EDIFICI 2: Sala Polivalent (“Edifici Nasdejutge”).
- EDIFICI 3: Aulari Infantil, Informàtica i Música.
- EDIFICI 4: Aulari Infantil
- EDIFICI 5: Aulari Primària
- EDIFICI 6: Aulari Primària.
- EDIFICI 7: Cuina – Menjador.
Pel què fa a l’antiguitat d’aquests edificis, segons la fitxa cadastral, l’any de construcció és el 1970,
per tant, la majoria d’edificacions existents tenen més de 50 anys. L’edifici 5 és una ampliació que es
va construir entre l’any 2000 i l’any 2004. L’edifici 6 és una construcció modular provisional que té poc
més de 10 anys. Finalment, l’edifici 7 es va realitzar una ampliació i millora substancial de la cuina
menjador l’any 2017 i 2018.
Al punt 2.4 de l’ANNEX 2 hi ha una descripció detallada de cadascun dels edificis.
1.4 Les noves necessitats del centre
Per una banda, el projecte ha de preveure l’enderroc de l’edifici 1 i 2 així com el desmuntatge de
l’edifici 5. Aquest extrem ve determinat des del Departament d’Educació de la Generalitat i busca
dotar el centre d’uns nous espais més moderns, eficients i adaptats a la noves necessitats educatives.
Pel què fa a les necessitats d’ampliació programàtiques venen perfectament detallades a l’apartat de
quadre de superfícies i necessitats de l’apartat 2.6 de l’ANNEX 2.
Pel què fa al recinte escolar, també es preveu ampliar de 5.379 m2 a uns 8.000 m2 aproximats.
Aquesta ampliació ve requerida per la necessitat d’augmentar la zona de pati lligada als nous edificis i
a les noves circulacions que el projecte ha de generar. I que permetrà que el centre continuí disposant
d’un dels elements distintius respecte altres escoles de la zona.
Paral·lelament, el centre també requereix d’una intervenció que situí i redimensioni el nou accés,
tenint en compte les necessitats d’aparcament exterior i la manera d’accedir a l’escola mitjançant el
transport públic i el vehicle privat. En aquest punt, el procés participatiu recomana que l’accés es
pugui realitzar per la zona nord. Utilitzant la bossa d’aparcament que es situa més al nord de la pista
poliesportiva i creant un nou accés, que a la vegada, serveixi per accedir a la pista poliesportiva els
caps de setmana, donant oxigen al sector nord i articulant una nova manera d’entrar que ja s’ha fet
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servir (per dins la pista poliesportiva) durant la pandèmia. Al punt 2.5 de l’ANNEX 2 es planteja un
esquema amb la proposta d’accés que es va plantejar durant el procés participatiu.
Finalment, és important posar sobre la taula que no hi ha una previsió a mig termini, que permeti fer
pensar que es desenvoluparà i s’executarà el nou vial situat a la zona oest que preveu el Planejament
urbanístic. En aquest sentit, és important que el projecte no intenti situar accessos en aquesta zona ja
que la previsió de desenvolupament és incerta.

2. OBJECTIUS I CRITERIS DE VALORACIÓ DE LA 1ERA VOLTA
L’escola de Fonollosa disposa d’un Projecte Educatiu amb identitat i caràcter propi definit a l’ANNEX
4 del present concurs. És una proposta educativa diferent, molt lligada als valors democràtics i al
respecte per l’entorn. La disposició dels edificis actuals així com les relacions amb el pati i la natura
més immediats han ajudat a convertir l’escola en un referent a la comarca. Això no s’ha de perdre i a
la vegada s’ha d’intensificar.
L’objectiu d’aquest Projecte ha permetre ampliar l’escola i el recinte sense perdre els valors principals
que han fet únic aquest centre educatiu i potenciar-los. Apostant clarament per la relació directe amb
el pati, amb l’entorn i la natura, però garantint una proposta arquitectònica de qualitat, que a la vegada
doni compliment a totes les normatives i reglaments d’obligat compliment.
Per tal de desenvolupar aquest programa s’han articulat dos grans punts que el jurat farà servir per
valorar la primera volta:
2.1 Qualitat arquitectònica de la proposta:
En aquest punt es valorarà la idea global arquitectònica de la proposta, així com aspectes
fonamentals com:
-

La resolució del programa requerit de forma racional i ajustada a les necessitats del
centre.
La qualitat arquitectònica dels nous espais interiors i exteriors.
Proposta de circulacions i articulació del recinte així com la seva millora de l’accessibilitat.
La viabilitat tècnica, constructiva i econòmica de la proposta.

Finalment, cal dir que es farà una valoració del compliment de cada punt de la idea general ja que el
format de la proposta no permet de dur a terme una valoració més ajustada i detallada, que si que es
farà a la segona volta.
2.2 Compliment dels requeriments extrets del procés participatiu i integració de la proposta
amb les preexistències.
Es valorarà de forma específica el compliment dels següents paràmetres, segons els requeriments
del procés participatiu detallat als esquemes de l’apartat 2.5 de l’ANNEX 2 i a l’ANNEX 3 i que es
resumiran en sis punts:
-

-

Proposta d’ampliació del recinte escolar i el seu tractament.
Proposta de vegetació i integració amb el conjunt.
Proposta de col·locació dels nous edificis proposats.
Eficiència energètica del conjunt. Es tindrà en compte una breu proposta orientativa del
sistema d’instal·lacions a desenvolupar durant la segona volta així com la composició
d’obertures i possibles elements de protecció solar.
Adaptació topogràfica del conjunt.
Accessos al recinte.
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Pel què fa la valoració dels sistemes constructius s’avaluarà de forma específica a la segona volta,
juntament amb l’afectació de les obres a l’activitat docent.

2.3 Currículum professional dels concursants
Es valoraran 5 projectes com a màxim, que s’hagin projectat i/o executat en centres educatius,
escoles, aules, instituts o edificis similars. En el suposat cas de presentar-se amb equip o sota el nom
d’una empresa professional s’haurà d’especificar i deixar-ne clara l’autoria.

3. OBJECTIUS I CRITERIS DE VALORACIÓ DE LA 2ONA VOLTA
Un cop els 5 participants hagin entregat la documentació, es procedirà a la valoració dels punts
qualificats pel jurat de la segona volta.
Per tal de dur a terme una correcte valoració es puntuarà especialment: La definició i el
desenvolupament de la proposta, la qualitat i racionalitat constructiva i la proporcionalitat de costos
reflectits en l’avanç de pressupost desglossat per capítols.

3.1 Definició i desenvolupament de la proposta.
El jurat valorarà el nivell de definició de cada una de les 5 propostes presentades. En aquest punt es
tindrà en compte el desenvolupament dels paràmetres 2.1 i 2.2 seleccionats i puntuats en la primera
volta. Quedarà explícitament prohibit, i podria determinar la desqualificació, la variació substancial de
la proposta presentada a la primera fase. Només es permetrà el desenvolupament descriptiu i tècnic
de la proposta presentada de forma prèvia.
Aquests elements es valoraran mitjançant els panells DIN A1 presentats a l’Ajuntament en format rígid
i la memòria justificativa de les solucions de tipus general adoptades en format DIN A4.
3.2 Qualitat dels materials, racionalitat dels sistemes constructius i eficiència energètica de la
proposta.
El jurat tindrà en compte, per una banda, la qualitat i racionalitat constructiva de la proposta.
Penalitzant les propostes que no mostrin una resolució constructiva coherent i racional. També es
valorarà la qualitat d’aquesta en funció dels materials emprats, el sistema constructiu i la tècnica de
construcció emprada.
En aquest punt també es valorarà el manteniment dels edificis i de l’espai del pati. Entenent com a
manteniment tots aquells processos que en garanteixin el seu ús quotidià (manteniment, neteja,
pintat...)
Finalment, es valorarà la proposta que garanteixi una millor eficiència energètica dels edificis
proposats. Es valoraran les instal·lacions però també els elements arquitectònics que ajudin a la
correcte eficiència de conjunt.
Aquests elements es valoraran mitjançant els panells DIN A1 presentats a l’Ajuntament en format rígid
i la memòria justificativa de les solucions de tipus general adoptades en format DIN A4.
3.3 Compatibilitat de les obres amb l’activitat docent del centre.
Es valorarà de forma específica la previsió de les propostes que permetin l’execució en diferents
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fases d’obra que permetin el mínim impacte sobre l’activitat escolar del centre, que va de mitjans de
Setembre a mitjans de Juny.
El concursant haurà d’ajustar explicar les diferents etapes d’obres i adaptar-les al termini d’execució
detallat al punt 2.8 de l’ANNEX 2.
Es valorarà mitjançant la breu memòria explicativa de la compatibilitat de les obres amb l’activitat
docent del centre detallat al punt 12.2.d del PCA.
3.4 Valoració econòmica i proporcionalitat de costos
Es valorarà la distribució econòmica i la proporcionalitat dels diferents capítols tenint en compte la
proposta presentada per cada concursant. La base de referència per tal de desenvolupar l’avanç de
pressupost serà l’apartat 2.8 de l’ANNEX 2.
El jurat valorarà que els costos siguin equitatius, actualitzats i tinguin una relació proporcional directe
amb la proposta presentada a la segona volta.

4. DOCUMENTACIÓ I TREBALLS OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és la realització del Projecte executiu i la direcció d’obra del Projecte de
Remodelació i Ampliació de l’Escola Municipal de Fonollosa.
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 tot cas s’ha d’ajustar al que s’estableix en la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en el Reglament Llei de Contractes
de les administracions públiques (Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre) i en el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels en locals (Decret 179/1995, de 13 de juny), i en la resta de normativa
aplicables.
El desenvolupament de l’objecte del contracte comporta les tasques completes de redacció del
projecte executiu, el programa de control de qualitat i l’estudi de seguretat i salut. El contingut de la
documentació és l’establert per la normativa vigent i la seva estructura serà determinada pel tècnic
supervisor del contracte.
Els diferents documents que en el conjunt constitueixen el projecte s’han de definir de manera que un
facultatiu competent diferent de l’autor pugui dirigir, si fos el cas, els treballs d’execució de les obres.
L’ajuntament de Fonollosa facilitarà els documents topogràfics, urbanístics i de planejament de que
disposa la zona. També iniciarà les gestions amb les companyies de serveis per obtenir els
assessoraments dels treballs, facilitant la informació i els contactes a l’equip redactor. Tanmateix,
l’adjudicatari té obligació de realitzar totes les gestions necessàries davant de totes les
administracions i empreses titulars de serveis públics implicades per tal d’aconseguir les
autoritzacions i documents que es precisin.
El projecte inclourà tots els documents necessaris d’un projecte d’obres per a l’administració així com
tota la documentació obligatòria per tal de dur a terme la corresponent direcció d’arquitecte de l’obra.
De forma específica s’haurà de donar compliment a la següent normativa:
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.
- Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
- Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Fonollosa, aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en data de 27 de Setembre de 2018 i publicades al
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DOGC 7749 de 16 de Novembre de 2018.

4.1 Projecte i documentació tècnica

I.

MEMÒRIA

-

Resum de característiques tècniques i descripció de les obres
Justificació del compliment de la normativa urbanística específica. Si s’escau es justificarà
l’adequació del projecte als paràmetres urbanístics específics.
Programa de desenvolupament dels treballs de l’obra.
o Es definirà de manera esquemàtica i indicativa, les previsions dels terminis d’execució
i dels parcials de les fases d’execució de l’obra i de les activitats previstes.
Serveis afectats.
Resum del pressupost
Proposta de classificació del contractista per fases i total i terminis d’execució de l’obra.
Annex Ambiental:
S’analitzaran els següents aspectes:
o Compensació de les terres: Es justificarà el càlcul del moviment de terres sempre en
busca de l’eficiència econòmica i en matèria de sostenibilitat ambiental del projecte.
o Justificació de la Vegetació: Es justificaran les espècies vegetals a plantar en funció
del tipus de terreny, del seu manteniment, necessitat d’aigua i d’altres condicionants
potenciant la integració de la vegetació autòctona. El pressupost general de l’obra
valorarà el manteniment de jardineria i reg durant un període d’un any a comptar des
de la recepció de les obres.
o Contaminació lumínica. S’haurà d’annexar un estudi lumínic de l’enllumenat proposat.

-

-

-

-

Annex accessibilitat
El projecte ha de preveure l’accessibilitat des d’un punt de vista global, seguint els criteris del
Disseny per a Tothom en totes les zones i espais projectats, així com en l’ús de les
instal·lacions i el mobiliari.
Es justificarà el compliment de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques
segons la normativa vigent, i s’inclourà mesures de protecció i seguretat al llarg dels espais
de circulació i en el disseny d’elements de mobiliari (baranes de protecció i ajuda, evitar
elements perillosos i amb arestes, utilització de paviments antilliscants, etc).
També s’hauran de justificar les solucions adoptades durant les obres pel que fa a la
utilització tenint en compte que es tracte d’un centre escolar.
Annex de mesures per facilitat el manteniment de l’obra i pla de manteniment:
o S’haurà d’indicar com afecta la situació, orientació, comunicacions, accessibilitat i
entorn de l’obra projectada al seu manteniment futur.
o Mesures indicatives per facilitar la futura utilització:
• Flexibilitat i adaptabilitat a possibles creixements i ampliacions.
• Accessibilitat a les diferents instal·lacions.
• Accessibilitat i facilitat d’inspecció dels elements mecànics i de tots els
elements sotmesos a desgast. La xarxa de serveis ha de ser registrable.
• Facilitat de reparació i substitució dels elements.
Càlculs de les instal·lacions:
S’adjuntaran les comunicacions amb totes les companyies afectades i tota la documentació
aportada per aquestes. En cas de soterrament de serveis s’adjuntarà una proposta
consensuada amb la companyia.
o Instal·lació d’electricitat: S’ajustarà a l’establert en el REBT, RITE, CTE i Instruccions
Tècniques complementaries. També es justificarà el decret 82/2005 de 3 de maig pel
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, l’Ordre
TIC/341/2003, de 22 de juliol de 2003, del Departament Treball, Indústria, Comerç i
Turisme (DOGC núm. 3937, 31/07/2003) i les Normes Tècniques Particular d’Endesa.
o Instal·lació d’il·luminació: Detall de columnes, balises, arquetes i connexions.
Ajuntament de Fonollosa
C/ de l’Església, s/n – 08259 FONOLLOSA (Barcelona) – Tel 938366005 correu-e: fonollosa@diba.cat

o

Xarxa d’abastament d’aigua, clavegueram i telecomunicacions

-

Programa de control de qualitat.
o En aquest apartat s’inclourà el programa de control de qualitat on s’especificarà el
tipus d’inspecció d’assaigs a realitzar, per cada treball, presentant una relació
valorada econòmicament dels mateixos.

-

Estudi Geotècnic.
o Es realitzarà un estudi geotècnic que permeti dur a terme el càlcul de la fonamentació
i l’estructura dels nous edificis, murs de contenció i altres elements estructurals.

-

Càlcul de l’estructura:
o Amb justificació del compliment del DB-SE general i específic segons el sistema
estructural utilitzat.

-

Gestió de residus:
o El projecte ha de justificar el compliment de la Llei 6/93 del 15 de juliol, reguladora
dels residus i del Decret 201/94 del 26 de juliol, la Llei 15/2003 de 13 de juny de
modificació de la Llei 6/1993, i el Decret 161/2001 de 12 de juny de modificació del
Decret 201/1994, informant sobre el volum de residus generats i la previsió del seu
abocament a un dipòsit autoritzat. D’acord amb la nova normativa RD 105-2008 del 1
de febrer de 2.008 que Regula producció i gestió dels residus de construcció i
demolició.
Estudi de Seguretat i Salut
En el cas que així ho requereixin els Serveis tècnics de l’Ajuntament, s’haurà de realitzar un
estudi geotècnic del terreny.
Tota la documentació i projectes civils necessaris per a la implantació i modificació dels
serveis urbanístics, així com els assessoraments tècnics de les companyies i els
pressupostos corresponents.

-

II. PLÀNOLS
El conjunt dels plànols que inclogui el projecte executiu han de ser necessaris per el seu enteniment i
interpretació de tots els agents involucrats en el fet constructiu. La relació de plànols serà:
1. Situació i índex de plànols
- Índex amb la relació de tots els plànols
- Plànol de situació a nivell local (E: 1/5.000 – 1/2.000)
2. Plantes d’emplaçament i funcionament del centre
- Topogràfic de l’emplaçament. Estat actual i proposta. Superposició.
- Planta de replanteig
- Ordenació general del conjunt
- Infraestructures existents (aigua, enllumenat, baixa tensió, etc).
3. Plantes
- Planta general de funcionament – a nivell de circulacions i usos.
- Planta d’ordenació general
- Enderrocs i moviment de terres
- Planta de paviments, ajardinament i plantacions. Detalls
- Plantes específiques de cada edifici.
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4. Seccions
- Seccions transversals i longitudinals necessàries per a definir el projecte
- Seccions moviments de terres
- Seccions constructives de cada edifici construït.

5. Estructures
- Definició de tipus i cotes de fonaments, murs de contenció, acotant eixos i indicant l’armat i
disposició del mateix.
- Plànols d’estructures dels elements de càrrega verticals.
- Plànols d’estructures dels elements de càrrega horitzontals.
- En cas d’utilitzar formigó armat: Seccions d’armadures. Incloure quadre de característiques i
especificacions de materials.
6. Detalls constructius
- Seccions indicatives de les solucions constructives especificant el material projectat.
- Altres detalls constructius (mur de contenció, etc)
7. Instal·lacions
- Electricitat i il·luminació. Plantes amb la indicació de la connexió de servei, línies
distribuïdores, ubicació de l’ET, xarxes, accessoris, punts de llum. Esquema elèctric i
dimensionat de línies.
- Telefonia. Plantes amb indicació de la connexió de servei, línies de distribució, accessoris,
esquema i dimensionat de línies.
- Aigua i reg. Plantes amb indicació de la connexió de serveis, xarxes de distribució d’aigua per
aspersió i degoteig, boques de reg i fonts. Dimensionat de canonades, acotades amb
indicació de materials.
- Clavegueram i drenatge. Detalls constructius (Seccions dels perfils).
- Seccions dels patis i dels edificis amb ubicació dels serveis.
- Detalls constructius.
Tot i que es fa una relació de caràcter orientatiu, en cap cas s’ha d’entendre com una enumeració
limitativa, i es disposaran aquells plànols que a criteri de l’autor es considerin necessaris per a la
correcta definició del projecte, i aquells que, en el cas que els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de
Fonollosa cregui oportuns.

III. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS I FACULTATIVES
En ser la síntesi de prescripcions que ha d’exigir la direcció facultativa de l’obra i el conjunt
d’especificacions que ha de complir el contractista, haurà de ser redactat amb la màxima claredat,
cura i detall i haurà d’incloure una revisió de totes les incidències susceptibles de presentar-se en
l’execució de les obres. Aquestes prescripcions particulars i facultatives constaran com a mínim, dels
capítols següents:

- Definició de les obres
- Disposicions tècniques a tenir en comptes
- Materials, dispositius i instal·lacions i les seves característiques
- Execució i control de les obres
- Mesura, valoració i abonament de les obres
- Període de garantia i recepció de les obres
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IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST
- Amidaments
- Quadre de preus simples: S’especificarà la relació de cost horari de la mà d’obra i de la
maquinària necessària i el cost unitari dels materials a peu d’obra
- Quadre de preus descompostos: Per cada unitat d’obra es justificarà la composició del preu
amb les hores necessàries de mà d’obra, maquinària i les unitat dels diferents materials que
la composen.
- Pressupostos parcials o per capítols
- Resum del pressupost, amb el desglossat el pressupost d’execució material (PEM), del
Pressupost d’execució per contracta (PEC) i del IVA pertinent.
Tota la documentació citada anteriorment podrà ser requerida per duplicat i en format digital.
La no inclusió de qualsevol dels documents o la no realització dels treballs citats anteriorment s’haurà
de negociar amb els Serveis Tècnics Municipals.

4.2 Direcció d’obra
L’equip de treball serà obligatòriament pluridisciplinar, format per tècnics superiors i mitjans
competents en les matèries que desenvoluparan, i col·legiats als corresponents col·legis
professionals. L’adjudicatari serà responsable, d’entre els seu equip o bé mitjançant subcontractació,
de la:
- Designació del/la responsable de la direcció de les obres
- Designació del/la tècnic assessor d’estructures (si no ho assumeix la mateixa direcció
d’arquitecte).
- Designació del/la tècnic responsable en instal·lacions (si no ho assumeix la mateixa
direcció d’arquitecte)
L'oferta dels professionals assignats és vinculant per a l'empresa guanyadora, i sense prèvia
autorització dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Fonollosa, en base a justificació de la força major
o certificat mèdic, no podran ésser substituïts, ja que, en cas contrari, l’Ajuntament podria considerarho com un incompliment contractual.
Aquests professionals han d’ésser presentats al Ajuntament un cop l’empresa rebi la notificació de
l’adjudicació, per tal de realitzar tots els treballs previs a la signatura del contracte administratiu.
L’assistència tècnica per a dur a terme la direcció facultativa de les obres comportarà la realització
dels següents treballs:

ELABORACIÓ I SEGUIMENT DE LA DOCUMENTACIÓ
•
•
•
•
•
•

Aportar, redactar i signar el llibre d’ordres i assistències o actes de visita.
Preparar l’acta de comprovació del replanteig i signar-la, juntament amb el director de
l’execució de l’obra, el promotor i el contractista.
Redactar l’acta d’inici d’obra i signar-la, juntament amb la resta de la direcció facultativa el
promotor i el contractista.
Elaborar, a petició de l’ens promotor, informes de seguiment o aquells que es creguin
necessaris sobre qüestions puntuals que afectin l’obra
Validar i signar les certificacions mensuals: control i seguiment de costos, verificació i
seguiment dels preus contradictoris i de les certificacions d’obra.
Validació del programa de treball fet per la direcció de l’execució de l’obra i el contractista.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar la documentació i els plànols de les modificacions del projecte durant l’obra, així com
la redacció de les actes de seguiment de visites d’obra i detalls de projecte.
Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per garantir la correcta execució del
projecte. Verificació de les dades de control geomètric, replanteig de les obres i control del
compliment de les toleràncies geomètriques previstes.
Elaboració del certificat final d’obra (CFO) i signatura juntament amb la resta de la direcció
facultativa.
Acta de recepció de l’obra: control dels documents contractuals de recepció provisional i
definitiva i signatura de l’acta juntament amb la resta de la direcció facultativa, el promotor i el
contractista.
Certificació final d’obra: comprovació de la certificació final i tancament de l’obra.
Elaborar el document d’especificacions tècniques (DET).
Elaborar l’informe sobre l’estat de les obres al finalitzar el període de garantia.
Si s’escau, elaborar els informes d’acceptació i justificació dels preus contradictoris o
modificats.
Elaborar, si s’escau, el certificat d’eficiència energètica d’edifici acabat i tramitar-ne la
inscripció al registre.

FUNCIONS TÈCNIQUES
•
•
•
•
•

Direcció, organització i impuls de l’execució de les obres, d’acord amb el projecte definit, amb
les normes i regles de la bona construcció; aportant el seu coneixement i experiència a
l’estudi de les solucions constructives més adients per garantir el millor resultat.
Supervisió i validació de cada una de les unitats d’obra ( estructura, tancaments,
instal·lacions, acabats...), comprovant-ne les dimensions i correcta disposició dels elements
constructius.
Interpretació dels documents del projecte, resoldre les contingències que es produeixin a
l’obra i coordinar la intervenció en obra d’altres tècnics quan sigui necessari.
Elaborar, un cop acabada la unitat d’obra corresponent, els plànols i documents definitoris de
la seva execució real.
Les visites d’obra necessàries pel correcte desenvolupament de l’obra, amb un mínim d’una
visita setmanal a peu d’obra.

Els serveis i treballs de referència es realitzaran per la Direcció Facultativa, ja sigui amb mitjans propis
o bé subcontractats, sota la seva exclusiva responsabilitat, tant pel que fa al compliment de les
obligacions fiscals i laborals que li correspongui, com pels danys i perjudicis que amb motiu de
l’execució d’aquesta es poguessin originar, inclosos els de tercers, podent deduir l’Ajuntament de
l’import de les successives factures la quantitat que corresponguin als danys produïts.
4.3 Recepció d’obra i preparació de documentació Final
L’equip de Direcció d’Obra preparà la informació de l’estat i condicions de les obres, així com la
valoració general de les mateixes, previ a la recepció d’aquestes per l’Ajuntament de . El director de
les obres subscriurà l’acta de recepció i informarà de l’estat de les obres abans de procedir a retornar
la garantia al contractista de les obres.
L’equip de Direcció de les obres coordinarà i prepararà les separates d’As Built amb la informació
facilitada pel contractista i redactarà el Projecte Final d’Obra “As-Built”. Es complementarà amb els
plànols històrics de l'obra i la informació del control de qualitat, prepararà un document refós on quedi
recollit tot l'historial constructiu de l'obra, amb els plànols i documents definitoris de la seva execució
real, tant pel que fa a la geometria com als materials, equips i instal·lacions executats.
S’haurà de proporcionar sobretot, sense que la relació sigui limitativa, totes les garanties i les
condicions de manteniment de les diferents partides de l’obra, així com la descripció, requisits tècnics
i característiques generals de tots els elements instal·lats, i les dades del/s sotscontractista/es, del/s
instal·lador/s i del/s proveïdor/s, amb com tota la documentació necessària per al manteniment de la
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instal·lació: controls periòdics i comprovacions, accions preventives, neteja, reparacions, personal a
disposar per aquestes tasques, etc.

4.4 Metodologia de treball
Per tal de dur a terme una bona coordinació amb l’Ajuntament, es realitzaran reunions periòdiques
convocades per l’Ajuntament tan durant la fase de redacció (s’estima un seguiment del quinzenal del
projecte) com la fase d’execució (s’estima un seguiment setmanal de l’obra).
Els Serveis Tècnics Municipals podran fer el requeriment de la documentació annexa que creguin
oportuna per aclarir el projecte redactat i/o per garantir l’evolució de l’obra segons el projecte redactat.
5. HONORARIS TÈCNICS
En aquest concurs, els honoraris tècnics no són objecte de concurs i per tant, no són negociables.
Aquests honoraris s’han valorat mitjançant una estimació de rendiment professional del treball basada
en l’Experiència dels Serveis Tècnics Municipal, en base a l’assessorament de l’Oficina de Concursos
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i considerant una estimació de Despeses Directes del 75% i
Indirectes del 25% i prenent com a referent el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
Honoraris per a la redacció del Projecte i Estudi de Seguretat i Salut i la documentació tècnica
prèvia a l’execució amb tots els treballs especificats en aquest annex inclosos: 62.504,34 € +
IVA (SEIXANTA-DOS MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS) +IVA
Honoraris per a la direcció de l’obra amb tots els treballs especificats en aquest annex
inclosos: 31.252,16 + IVA (TRENTA-UN MIL DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB
TRENTA QUATRE CÈNTIMS) + IVA
El total dels honoraris tècnics per a la redacció i la direcció de l’obra ascendeixen a 93.756,51 €
+ IVA (NORANTA-TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN
CÈNTIMS) + IVA
El pagament dels honoraris de redacció del projecte i la direcció d’obra es regirà segons el Plec de
Clàusules Administratives del Contracte. El pagament pel projecte es durà a terme un cop entregada
la documentació tècnica, i els honoraris per a la direcció i coordinació es pagaran un cop signades
totes les certificacions finals.
Entre l’entrega del projecte i la direcció d’obra, l’Ajuntament haurà de dur a terme la licitació de l’obra.
Això pot repercutir directament en l’allargament del procés d’inici de la direcció d’obra.
Prèviament al cobrament de cada part, els Serveis Tècnics Municipals hauran d’elaborar un informe
on es detalli el compliment del contracte per part dels tècnics contractats.
6. PRESSUPOST
El Pressupost d’Execució Material (PEM) del Projecte haurà de tenir un valor de 1.250.086,81 €
(UN MILIÓ DOS-CENTS CINQUANTA MIL VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS).
El Pressupost d’Execució Material (PEM) s’hi haurà d’incloure ha d’incloure un 13% per a despeses
generals i un 6% de benefici industrial respecte el Pressupost d’Execució Material (PEM). El
Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) serà de 1.487.603,30 € (UN MILIÓ QUATRE-CENTS
VUITANTA-SET MIL SIS CENTS TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS).
El Pressupost d’Execució per Contracte + IVA (PEC + IVA) serà de 1.800.000 € (UN MILIÓ VUITCENTS MIL EUROS).
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7. TERMINIS DE PRESENTACIÓ I DIRECCIÓ DE L’OBRA.
Els terminis de presentació de la documentació del concurs i del projecte estan especificats al punt 6
de les bases. Pel què fa a la direcció de l’obra, es seguirà el calendari marcat al Programa de Treball
especificat al projecte executiu i pactat amb els Serveis Tècnics de l’Ajuntament.
8. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA APORTADA:
Per tal d’assegurar el correcte desenvolupament dels treballs requerits en fase de concurs i projecte,
s’aporta la següent documentació annexa:

-ANNEX 1: FITXA DE PARTICIPACIÓ
-ANNEX 2: INFORMACIÓ GRÀFICA, PROGRAMA I PREVISIÓ DE COSTOS
-ANNEX 3: RESULTATS OBTINGUTS DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ
-ANNEX 4: PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE
-ANNEX 5: NORMATIVA URBANÍSTICA
-ANNEX 6: INFORMACIÓ GRÀFICA EDITABLE
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