LA RAERIA

Aprovat per Decret d’Alcaldia
de data 21 de setembre de 2022
En dono fe,
El Vicesecretari de l’Ajuntament de Lleida,
en funcions de Secretari General

Ajuntament de Lleida
SERVEIS URBANS
SU2022-239

PLEC DE CLAUSULES TÉCNIQUES PARTICULARS DE LA MEMÒRIA VALORADA DE
PAVIMENTACIÓ DE LA VORERA DEL CARRER SÍCORIS (PARELLS)
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El present Plec té per objecte definir les condicions tècniques de la MEMÒRIA VALORADA DE
PAVIMENTACIÓ DE LA VORERA DEL CARRER SÍCORIS (PARELLS), establint les
condicions d’execució pel que fa a unitats d’obra, materials a emprar, personal disponible,
maquinaria diversa i tots els aspectes que puguin tenir-se en compte pel correcte
desenvolupament de les obres.

1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
El present document preveu intervenir a nivell constructiu en la pavimentació en la banda dels
immobles amb nombre parells, tram des del carrer Goya fins al final del carrer, sentit accés club
Sícoris i te per objectiu l’ordenació de l’espai per a vianants i garantir-ne l’accessibilitat i la
seguretat.
L’ordenació contempla:
Vorera de 2,00 m. d’amplada, acabada amb panot 20x20x4cm i en els trams de gual de
vehicles amb llambordes 10x20x8cm.
La construcció de nous embornals per la recollida d’aigües pluvials.
La senyalització horitzontal a tot l’ample del tram afectat.
La descripció de la urbanització i les noves xarxes de serveis es contemplen en els capítols i
plànols que composen aquest projecte.
1.1. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
La descripció de la solució adoptada, queda definida als apartats següents:
1.1.1. MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS
Els treballs previs comprendran les següents actuacions:
Replanteig de les obres
- Treballs previs: Consisteix en la retirada de tots els elements de mobiliari urbà, senyalització
i altres que sobresurtin del paviment i que impedeixin la correcta execució de l’obra. Durant
aquest procés, s'han d'analitzar les obres i col·locar els senyals d'obra corresponents. Els
moviments de terres previstos comprenen les tasques d’excavació mecànica per a la formació
de la capa de base de la vorera, i l’excavació de rases.
- Demolició i excavacions: Es procedirà a la demolició dels paviments previstos als plànols de
projecte per a l'execució de les obres. Tot aquest material retirat es dipositarà als abocadors
autoritzats corresponents.
- Excavacions i rases: Es realitzaran les excavacions i rases necessàries, segons els plànols
de projecte, per a la retirada de serveis a anul·lar i la instal·lació dels nous serveis previstos.
En tot cas, caldrà complir les recomanacions per a rases i cales de l'Ajuntament de Lleida. El
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farciment de les rases es realitzarà amb el material indicat al present projecte, compactant-ho
si així es determina.
- Esplanada: Es prepararà l'esplanada per a la col·locació posterior del paviment, amb les
compactacions que determinin les normatives aplicables.

2. DIRECCIÓ DELS TREBALLS

NJ.F. P-2515100-D

a) La Direcció Facultativa del contracte es durà a terme des del Departament de Serveis
Urbans
b) Un cop finalitzat cadascun dels períodes de treball, el Tècnic Director farà la relació
valorada dels treballs realitzats durant el període, i si procedeix, d'acord amb el que
estableix el Plec de clàusules administratives general de l'Ajuntament, emetrà la
corresponent certificació.
c) En el cas que les obres realitzades no s’ajustin al nivell exigit pel contracte pel que fa a
la qualitat i nivell d’execució, la Direcció Facultativa podrà ordenar, a càrrec de
l’Adjudicatari, la desconstrucció i consegüent construcció de les obres que consideri
defectuoses o mal executades, encara que haguessin estat certificades o abonades.
d) En cas d’incompliment de les condicions del contracte serà d’aplicació el previst en el
Text Refós de la LCAP pel que fa a penalitzacions i resolucions del contracte

3. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATDELCONTRACTISTA
L’adjudicatari estarà obligat a realitzar les actuacions que s’especifiquen en aquest plec
i que inclouen operacions de substitució o renovació de paviments en els termes
expressats a les clàusules, amb les seves unitats complementaries associades i els
serveis necessaris per assegurar la mobilitat i seguretat.
L'equip del contractista estarà format, per un encarregat a temps complert durant els
períodes d’execució del contracte.
Es designarà un interlocutor vàlid amb l’Ajuntament, amb la funció de controlar els
treballs durant l’execució, i les funcions de programació, coordinació i organització per
part de l’adjudicatari, de totes les tasques que té assignades la contracta.
L’adjudicatari esta obligat a executar les obres seguint l’indicat al Plec de Condicions
Generals per a les obres de l'Ajuntament de Lleida i el PG-3.
El Tècnic Director podrà ordenar l'execució d'assaigs, proves o anàlisis no previstos si ho
considera necessari en qualsevol moment per tal de verificar la correcta qualitat o
execució de qualsevol element integrant de les obres i treballs.
En el cas que el resultats d'algun assaig, prova o anàlisi esdevingués desfavorable per
causa de deficiència imputable a l'Adjudicatari, el Tècnic Director podrà exigir la
realització d'un control més detallat abans de decidir el que cal fer per esmenar-ho.
L'Adjudicatari assumirà totes les despeses que s'originin per aquest motiu i no es
computaran als efectes del percentatge abans esmentat.
El contractista vindrà obligat a posar a disposició tot el que calgui per la realització dels
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assaigs i proves i facilitat els mitjans materials i humans que es requereixin sense cap
abonament.
Senyalització i tancament de les actuacions
Les despeses en matèria de senyalització provisional, desviaments, retolació i seguretat i
salut aniran per compte de l’empresa adjudicatària. Quan sigui necessari la retirada de
vehicles de la via pública per poder realitzar les actuacions programades caldrà seguir el
protocol indicat per la Guardia Urbana, senyalitzant la zona amb 24 hores d’antelació, sense
que això suposi cap cost per l’administració.
L'adjudicatari disposarà i col·locarà en nombre, dimensions, tipologia i qualitat suficient els
senyals de tràfic i protecció - informatives i perceptives - necessàries per evitar qualsevol
accident així com totes aquelles addicionals que el Tècnic Director estimi necessàries. La
responsabilitat que es pugui derivar dels accidents que es produeixin per incompliment
d'aquestes prescripcions recauran únicament sobre el contractista.
En tot cas caldrà complir amb els següents requisits mínims:
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1. El que estableix l’avaluació de riscos
2. S’encerclarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública tant
a voreres com a calçades o a qualsevol altre àmbit públic viari ja estigui integrat
per personal treballant, aplecs de material, runes, maquinària, medis de transport,
rases, pous o qualsevol altre element afecte directament o indirectament als
treballs en execució. I el tancament s’haurà de fer amb les tanques homologades,
suficientment estables, perfectament alineades i subjectes les unes a les altres.
3. Mai es podrà prescindir de la senyalització genèrica d'obres en execució
segons els senyals reglamentaris específics.
4. Es tancarà totalment amb tanques subjectes entre si els àmbits a on hi
existeixin pous, rases o altres elements que puguin representar un perill físic. El
conjunt del tancament i les seves subjeccions presentarà una solidesa suficient.
Aquest tipus d'elements caldrà que siguin sempre coberts al final de la jornada i
sempre que no s'hi treballi directament.
5. A la nit no hi mancarà la definició integra de qualsevol obstacle amb la
senyalització lluminosa suficient.
6. Les tanques que s'utilitzin estaran netes i en perfecta estat de conservació,
tant per el que fa a la pintura, com al rètol, sense elements malmesos ni
deformats. En el cas de ser necessari penjar senyals de transit es farà amb
elements que no puguin produir danys als vianants.
Restaran a càrrec de l'adjudicatari les despeses que per material de senyalització
s'originin per el compliment de tot el que disposa el present article.
7. Totes les tanques portaran la senyalització pertinent que indica que les obres
que s’estan realitzant són obres municipals, la durada prevista de les mateixes i
un telèfon de contacte. El model d’aquesta senyalització sera facilitat pel
Departament de Serveis Urbans
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8. No s’admetran cartells amb desperfectes, incorreccions, o en general, en mal
estat de conservació, essent causa de sanció la manca de compliment d’aquesta
prescripció
9. La col·locació en obra de cartells anunciadors de les obres serà obligatòria pel
contractista, en la forma, dimensions, contingut i emplaçament que determini la
Direcció d’Obra.
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Altres obligacions
L’Adjudicatari complirà totes les obligacions laborals amb el seu personal establertes en la
legislació vigent. Totes les seves instal·lacions i mitjans de treball, així com les metodologies
i sistemes d’execució de les actuacions per a dur a terme, compliran els requisits de les
normes de seguretat i salut i de normativa ambiental.
El vestuari del personal adscrit a la contracta haurà també de complir la legislació vigent en
matèria de seguretat i salut.
Tots els vehicles i material mòbil estaran dotats de llums llampegants i tots els mitjans que
siguin necessaris, sense perjudici del compliment obligatori de la legislació vigent en matèria
de circulació i seguretat viaria i normativa medi ambiental orientada al control d’emissió de
gasos i reducció de soroll; hauran d’anar proveïts de la identitat visual específica i no podran
ser utilitzats amb aquesta identificació per altres contractes.
Aquests elements de vestuari i identificació (logotips, etc.) aniran a càrrec del contractista
adjudicatari
Els adjudicataris estaran obligats a aplicar i vetllar pel compliment del Pla de Seguretat i
Salut aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut de la contracta.
Una no conformitat detectada perla Direcció Facultativa que, havent estat notificada a
l’Adjudicatari a través del procediment establert, no hagi estat resolta en qualitat i temps fixats,
donarà lloc a una sanció greu i la reincidència es considerarà falta molt greu.
Obligacions Ambientals
Es tindrà especial cura en minorar l’impacte ambiental de l’obra en l’entorn.
Els residus generats a l’obra que surtin a través de les demolicions, fressats o excavacions,
segons lo que determini el Tècnic Director, es procedirà a la reutilització, al reciclatge o
directament a l’abocador. D’aquesta manera l’objectiu principal es que els diversos components
puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. I els
materials reutilitzables o que amb un procés simple siguin reutilitzables (mobiliari urbà) es
retiraran de l’obra i es portaran al magatzem que determini el Tècnic Director per la seva
posterior utilització.
El procés de desconstrucció que es portarà a terme serà:

- El material que tingui un alt grau de recuperació i aprofitament serà reutilitzat dins de la
pròpia obra (replè de terraplens o rases), traslladat amb una altra obra o emmagatzemat
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segons on indiqui el Tècnic Director.
- En els processos de demolició i excavació, sempre que sigui possible, es separarà el
residus de formigó de les terres.
- El material que tingui un mitja grau de recuperació i que sigui viable es portarà a terreny
municipal, es procedirà a fer procediments de reciclatge i trituració si s’escau, i es
reutilitzarà, segons les indicacions del Tècnic Director.
- El material que tingui un baix grau de recuperació es portarà directament al gestor
autoritzat. L'Adjudicatari haurà de presentar els justificants de l'abocador per tal de que
se li aboni el cànon d'abocament, al final de la contracta aportarà el certificat d'abocament
de la runa.
Quan es tracti de residus especials, a més, s’haurà d’haver transportat al Gestor Autoritzat
a través d’un transportista autoritzat per la Junta de Residus.
Els fresats s’abassegaran en una finca municipal per poder ser reutilitzats, en camins, zones
d’aparcament. etc.

4.

VALORACIÓ DELS TREBALLS

La valoració deis treballs es realitzarà per l’aplicació de les partides d’obra previstes en el
pressupost de la memòria valorada i d’acord als amidaments realment executats.
Els preus unitaris inclouran la part proporcional de les despeses necessàries per al compliment
de l’especificat a l’avaluació de riscos i al pla de seguretat i salut.
Els costos derivats dels serveis auxiliars s’entenen inclosos en els preus dels Quadres de Preus
de la present Contracta.
6. PREUS CONTRADICTORIS
En el cas que sigui necessari per a la valoració dels treballs la creació d’un nou preu i aquest
no es pugui deduir deis Quadres de Preus del contracte, es procedirà a l’aplicació del preu de
la partida segons les publicacions de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
(ITEC), considerant-se a tots els efectes preus del contracte, sense considerar variacions dels
preus publicats per raons de l’import de l’obra a executar. En el cas que el nou preu no figuri
en les publicacions de l’ITEC es procedirà al seu estudi contradictòriament, a partir del criteri
de considerar el preu de mercat de materials i maquinaria i amb rendiments aplicables d’acord
a partides similars.
Els preus contradictoris es sotmetran a l’aprovació de l’Òrgan Municipal facultat, a proposta del
Departament de Serveis Urbans.
7. ABONAMENT
Els treballs executats s’abonaran mitjançant factura emesa per l’empresa adjudicatària i la
corresponent certificació emesa per la Direcció Facultativa, a partir de la relació valorada
conformada per aquesta.
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8. DESPESES DE SEGURETAT I SALUT
L’empresa adjudicatària assumirà la despesa corresponent a la contractació del serveis d’un
coordinador/a de seguretat i salut, fins un import màxim de 600 € + IVA.

Cap de servei de Serveis Urbans
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