PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DIRECCIÓ
D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI BESÒS A SANT
ADRIÀ DE BESÒS.

APROVAT

Exp.: 901531/19

1. Finalitat
El present Plec, que formarà part del Contracte, té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i
enumerar els conceptes que han d’ésser objecte d’estudi; definir les condicions, necessitats, directrius i
criteris tècnics generals que han de servir de base per a realització dels treballs encarregats, i concretar
la redacció i presentació dels diferents documents en la realització dels quals ha d’intervenir
l’adjudicatari de l’encàrrec, perquè el contingut de l’encàrrec, un cop quedi garantida i assegurada la seva
qualitat, coherència i homogeneïtat, pugui esser rebut i acceptat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(d’ara endavant AMB).
2. Objecte de l’encàrrec
L’objecte de l’encàrrec el constitueix la prestació de serveis d’assistència tècnica a l’AMB per a la direcció
d’execució de les obres del projecte executiu de la rehabilitació de l’edifici Besòs a Sant Adrià de Besòs.
El director de l’execució de l’obra és l’agent que assumeix la funció tècnica de dirigir l’execució material
de l’obra i controlar qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat del que s’edifica.
Aquest encàrrec compren la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar per l’adjudicatari, d’acord
amb les prescripcions que s’estableixen en aquest Plec, per tal que s’assoleixi la correcta i completa
execució de les obres a realitzar.

Per tal de garantir una correcta execució de les obres esmentades cal dotar dels mitjans professionals
necessaris per tal de vigilar, comprovar i actualitzar que les partides del projecte aprovat i la seva
realització són les adequades. S’efectuaran totes les accions, càlculs i assaigs necessaris per poder
assessorar l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona abans de prendre les decisions d’índole
tècnica, econòmica i/o funcional que calguin per dur a terme aquests treballs.
3.2 Funcions bàsiques del Director d’Execució de l’Obra
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Al tractar-se de la rehabilitació d’un edifici d’ús principal administratiu, el director/a de l’execució de
l’obra haurà d’estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant d’arquitecte tècnic i
complir les condicions exigibles per a l’exercici de la professió, i en cas de persones jurídiques designar el
tècnic director d’execució de l’obra que tingui la titulació professional habilitant, segons el que estableix
l’apartat a) del punt 2 de l’article 13 de la llei 38/1999.
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3.1 Abast dels treballs a realitzar

Codi per a validació :HL93D-U6T2A-7OT89
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/3.

3. Tasques bàsiques del Director d’Execució de l’Obra

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

•
•
•

•

•
•
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FUNCIONS TÈCNIQUES A ASSUMIR
•

Control de qualitat:
- planificar el control de qualitat i subscriure el relatiu al pla d’assaigs i el seu compliment.
- Inspecció dels materials a emprar, dosificacions i mescles, exigint les comprovacions, anàlisis i
documents d’idoneïtat necessaris per a la seva acceptació, d’acord amb la sistemàtica de
control de qualitat aprovada.
- Control i verificació de la documentació d’identificació de productes i dels distintius de
qualitat exigits en projecte.
- Verificar la recepció en obra dels productes de construcció, ordenant la realització d’assaigs i
proves precises.
- Informar a la direcció de l’obra i donar les ordres oportunes al constructor, sobre els resultats
del control de qualitat.
- Exigir al contractista i al laboratori que efectuï els assaigs de control de qualitat la substitució
d’aquell personal que consideri no qualificat per dur a terme els treballs.
- Informar al director de l’obra de les incidències esdevingudes i la forma de solucionar-les.

•

Realitzar les visites d’obra necessàries pel correcte desenvolupament de l’obra: mínim una visita
setmanal a peu d’obra.
Direcció, organització i impuls de l’execució material de les obres i instal·lacions, tenint cura del
seu control pràctic d’acord amb el projecte que les defineix, amb les normes i regles de la bona
construcció i amb les instruccions del/la director/a de l’obra; aportant els seus coneixements i
experiència a l’estudi de les solucions constructives més adients per garantir el millor resultat en

•
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•
•

Redactar i consignar en el llibre d’ordres i assistències o actes de visita, en cas que no sigui
obligatori el llibre, les instruccions precises efectuades.
Elaboració del Programa de Control de Qualitat.
Subscriure i preparar l’acta de comprovació del replanteig, juntament amb el director/a de de
l’obra, el promotor i el contractista.
Signar l’acta d’inici d’obra, juntament amb la resta de la direcció facultativa, el promotor i el
contractista.
Col·laboració amb el contractista i la resta de la direcció facultativa en la definició del Pla de
Treballs.
Elaborar, a petició de l’ens promotor, informes de seguiment:
- Informe periòdic de seguiment de l’obra: aportar la documentació necessària, col·laborar amb la
direcció de l’obra i signar els informes sistemàtics i analítics de l’execució de l’obra, dels resultats
del control de qualitat efectuat, dels problemes apareguts i la forma de solucionar-los.
- Informes puntuals: aquells que el contractant cregui necessaris sobre qüestions puntuals que
afectin l’obra.
Elaborar i subscriure les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra executades:
amidament, tancament i liquidació de les unitats d’obra, la confecció de relacions valorades,
d’acord amb les condicions establertes en el projecte i establiment de les relacions quantitatives
dels materials que s’han d’emprar a l’obra.
Signar el certificat final d’obra (CFO) 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.
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•

APROVAT

L’adjudicatari dels treballs que són objecte del present plec elaborarà i assumirà els següents documents
i funcions :

•
•
•

•
•
•
•
•
•

4. Durada
La durada dels treballs de direcció d’execució coincidirà amb el termini d’execució de les obres (quatre
mesos), més el de la seva garantia.
5. Annex
Informació que s’adjunta en suport informàtic (CD) al present document:
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•

Projecte executiu de la rehabilitació de l’edifici Besòs a Sant Adrià de Besòs.
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•
•
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•

allò referent a l’estabilitat de l’obra, a l’ús a la que està destinada, a l’economia general i al
termini d’execució.
Supervisió i control de posada a obra de cada una de les seves unitats, comprovant les
dimensions i correcta disposició dels elements constructius.
Seguiment temporal i econòmic de l’obra.
Establiment amb el contractista, de la documentació de constància de característiques i
condicions d’obres ocultes, abans de la seva ocultació.
Vetllar pel compliment de les normes de seguretat i salut adoptades a l’obra, indicades en el Pla
de Seguretat i Salut i col·laborar amb el coordinador de seguretat i salut en allò que precisi pel
desenvolupament de les seves funcions, així com facilitar la informació que li sigui necessària.
Requeriment, acceptació o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentació relativa al
desenvolupament de l’obra, que el contractista està obligat a proporcionar.
L’aprovació prèvia al contractista de: replanteigs de detall, maquinària aportada a l’obra,
projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions diverses, zones d’abassegament, abocadors,
préstecs, sistemes constructius, acabats, plans de detall pels diferents talls de treball (incloent
mètodes i mitjans d’execució), terminis i fites dels treballs subcontractats, plànols d’obra, etc.
En cas que l’obra no s’executi com estava previst en el projecte, ordenar al contractista la
correcció o substitució, donant compte al/a la director/a de l’obra de les mesures adoptades i els
motius.
Valoració de les incidències d’obra amb repercussió econòmica.
Col·laboració amb el/la director/a de l’obra en la realització de reformes o alteracions del
projecte, la necessitat de les quals s’observi durant l’execució de les obres, incloent-hi la possible
proposta de preus contradictoris.
Participar en la redacció de l’As-built, incloent tots els certificats, assajos , manuals en format pdf
de tots els materials i maquinaria subministrades i/o instal·lades a l’obra. Revisió del manual d’ús
i manteniment.
Fer seguiment de la post-venta durant l’any de garantia.
Elaborar l’informe de retorn o no retorn de garantia i signar-lo juntament amb la resta de DF

