PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Valldoreix , abril de 2021
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LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A
LA REDACCIÓ DEL PROJECTE i POSTERIOR DIRECCIÓ DE L’OBRA DE
CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE VALLDOREIX

Expedient núm.: 1457/2018
Procediment:

LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I POSTERIOR
DIRECCIÓ DE L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA DE
MÚSICA DE VALLDOREIX

Assumpte:

Plec de prescripcions tècniques

El present Plec de Prescripcions té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i
defineix les condicions, directrius i criteris tècnics que han de servir de base per a la
realització dels treballs encarregats en el procediment de licitació del Contracte de
Serveis d’Assistència Tècnica per a la redacció i posterior Direcció d’Obra de
construcció de l’Escola de Música de Valldoreix, concretant la redacció i
presentació dels diferents documents en la realització dels quals ha d’intervenir l’autor
adjudicatari de l’encàrrec.
1.- OBJECTE
L’objecte de l’encàrrec és el que ve definit al Plec de Clàusules Particulars, constituït
per la prestació de serveis d’arquitectura per a la redacció de l’Avantprojecte, Projecte
Bàsic, Projecte Executiu i d’Activitat i posterior Direcció d’Obra de construcció de
l’Escola de Música de Valldoreix, i compren la totalitat dels treballs i serveis a realitzar
pel Contractista per a la redacció dels esmentats documents d’acord amb el present
Plec de Prescripcions Tècniques.

La realització de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de
l’objecte de l’encàrrec efectuat serà per compte del Contractista adjudicatari.
2.- DIRECCIÓ, AUTORIA DELS TREBALLS I PERSONAL
a) La Direcció dels treballs, control i acceptació dels mateixos recau en el
responsable municipal assignat per l’EMDV que designarà un facultatiu amb
titulació adequada i suficient directament responsable de la comprovació,
coordinació i vigilància de la correcta redacció del Projecte i Direcció d’Obra. Les
funcions d’aquest responsable municipal seran:


Efectuar el seguiment de l'aplicació dels mitjans per a l'elaboració del Projecte
i Direcció d'obra, consignats a l'oferta de l'adjudicatari.



Donar les instruccions oportunes al Contractista per a assolir els objectius del
Projecte i supervisar la correcta execució de l'obra fins la seva recepció.
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En la redacció dels diferents documents es tindrà en compte el contingut que l’Entitat
Municipal Descentralitzada de Valldoreix (EMDV) lliuri al Contractista en el decurs de
la redacció del Projecte i la Direcció d’Obra.



Proposar les modificacions que convingui introduir al Projecte o a l'execució de
l'obra.



Expedir les certificacions i/o conformar les minutes d'honoraris o factures
presentades d'acord amb les tasques efectivament realitzades.



Resoldre les incidències que en el marc de les seves atribucions sorgeixen durant el
període del contracte.



Emetre informes d'ofici o a petició de l’òrgan de contractació en relació amb el
desenvolupament del contracte.



Requerir la subsanació d’errades, defectes o disconformitats en la documentació
lliurada a l'EMDV, així com en la correcta execució de l'obra.



Signatura de l'acta o document de recepció definitiva del Projecte i Direcció d'Obra
un cop acabats i lliurats en la forma indicada al present plec.



Establir el règim de reunions de seguiment i control del treball. El redactor del
Projecte i Director d'Obra i els membres de l'equip tenen obligació d'acudir a les
reunions convocades i d'informar detalladament i per escrit de l'estat dels treballs
amb la periodicitat que en cada cas determini el responsable tècnic municipal.

b) L’Autoria dels treballs recau en el Autor del Projecte, que serà el responsable ple
de les solucions projectades, càlculs, definicions, amidaments i d’altres continguts
del Projecte, que haurà d’estar signat pel tècnic competent que haurà de posseir
experiència acreditada en la redacció de projectes i direcció d’obres.

L’Autor del Projecte haurà de disposar d'una organització i mitjans personals i
materials adequats per a garantir la correcta execució dels treballs, que detallarà a
la seva oferta. També podrà comptar, en qualitat de membres integrants de l’equip
o com assessors, amb professionals o experts segons les necessitats del Projecte.
Per l’elaboració del Projecte es tindrà en consideració els principis generals de
prevenció establerts per l’article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals, i els principis generals aplicables al projecte d’obra
fixats per l’article 8 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció,
amb l’obligació d’integrar la prevenció en fase de Projecte.
c) El Personal que en cada fase de la realització del Projecte i Direcció d’Obra haurà
de formar part de l’equip de l’Autor del Projecte, serà l’idoni en titulació i
experiència per a la bona marxa dels treballs i la responsabilitat requerida.
En aquest sentit, s’haurà de detallar el personal facultatiu que sota la seva
dependència durà a terme els estudis especialitzats que el projecte requereixi. El
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El professional adjudicatari serà el responsable global de les activitats i accions de
l’adjudicatari, de la supervisió dels diferents agents implicats en l’execució de
l’obra, i del compliment del contracte d'execució del Projecte en els aspectes de
terminis, costos i qualitat constructiva.

personal que en cada fase de l'elaboració del Projecte i Direcció de l'Obra haurà de
formar part de l'equip serà l'idoni en titulació i experiència professional per a la
bona marxa dels treballs i la responsabilitat requerida.
Qualsevol canvi en el personal assignat a la redacció del Projecte i/o Direcció
d’Obra, haurà d’ésser comunicat i acceptat per la Direcció dels Treballs. El
personal adscrit a l'execució del contracte que se substitueixi haurà d'ésser
reemplaçat per personal amb capacitació i experiència similars. El Contractista
ha de comunicar a l’EMDV els canvis i aportar el currículum dins el termini
de cinc dies a la data en que s’hagi produït.
L’EMDV, previ informe justificatiu del responsable tècnic municipal podrà exigir la
substitució del personal assignat i el Contractista haurà de portar a terme les
substitucions en l'equip redactor dins en el termini màxim de set dies.
3.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS
A l’inici dels treballs, una vegada formalitzat el contracte en document administratiu,
s'haurà d'estendre acta d'inici de prestació del servei, per duplicat exemplar, que serà
signada per l’adjudicatari i pel responsable del contracte.
Es presentarà, a l’inici dels treballs, el desenvolupament del Pla d’Assegurament de la
Qualitat del Projecte on s’han de reflectir les disposicions i mesures que pensa prendre
el Projectista per tal d’assegurar que el Projecte compleix amb els requisits i
especificacions exigides.

A requeriment de l’EMDV el Contractista estarà obligat a informar detalladament i per
escrit a l’EMDV l’estat de desenvolupament dels treballs en curs. L’informe
corresponent es lliurarà a l’EMDV dins els cinc dies hàbils següents del requeriment.
De les reunions de seguiment i control convocades per l’EMDV, així com dels
lliuraments parcials de la feina (avantprojecte, projecte bàsic i projecte executiu i
d’activitat) i al llarg de la Direcció de l’Obra, se n’aixecaran les corresponents actes,
que seran redactades per l’Autor del Projecte i lliurades a l’EMDV dins dels cinc dies
hàbils següents a la data de la reunió realitzada.
En cas de disconformitats dels treballs oferts, l’EMDV es reserva la facultat d’efectuar
per ella mateixa o mitjançant tercers, la redacció o repetició de les parts del Projecte
afectades per l’incompliment de qualsevol termini parcial ofert en la licitació o per
l’incompliment de normatives vigents o de qualsevol apartat del present Plec de
Prescripcions Tècniques, descomptant els imports corresponents de la quantitat a
abonar al Contractista. En especial, l’EMDV es reserva el dret de comprovar, per ella
mateixa o mitjançant tercers, la bondat dels amidaments obtinguts a través dels
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En el decurs de la redacció del Projecte, el Contractista podrà sol·licitar aclariments i
informacions complementàries, i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a
l’EMDV, que procurarà atendre-les en la mesura que sigui possible. La manca o el
retard en la resposta no es considerarà en cap moment com a causa de defectes,
mancances o retards en la redacció del Projecte, donat que és obligació del
Contractista desenvolupar-lo sense més aportacions de l’EMDV que les que figuren en
el present Plec de Prescripcions Tècniques.

plànols, i cas de produir-se desacords per causes atribuïbles al Contractista, les
despeses de l’esmentada comprovació seran al seu càrrec, el qual haurà de refer els
documents afectats per les disconformitats amb les dades correctes i sense cap càrrec
addicional.
La realització de qualsevol de les tasques esmentades no eximirà al Contractista del
compliment del terminis pactats i de les penalitzacions en què pugui incórrer.
4.- DOCUMENTACIÓ i INFORMACIÓ A FACILITAR PER L’EMDV
I.

L’EMDV proporcionarà a l'adjudicatari els antecedents documentals
disponibles per l'elaboració del Projecte. En particular, proporcionarà:


Pla especial d’ordenació i ús d’equipament a l’entorn de la seu de l’EMD de
Valldoreix, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
l’Àmbit Metropolità de Barcelona en sessió de 10 d’abril de 2018.



Plànol topogràfic de la totalitat de la parcel·la.



Pla d’estudis. Escola de Música de Valldoreix.



Informació relativa als subministraments i xarxes de serveis de l'edifici
actual.



Títols i inscripcions que han de constar als caixetins, cobertes i lloms dels
toms que componen el Projecte.

II. Per tal d’obtenir-se la conformitat tècnica de Projecte per part de l’EMDV, aquesta
lliurarà al Contractista un llistat de responsables municipals designats per aquest
Projecte, que hauran d’elaborar els preceptius informes. El Contractista remetrà un
exemplar complert de l’edició maqueta del Projecte (en format CD i paper) a
l’EMDV per a la seva revisió i control tècnic del Projecte.
5.- NORMATIVA APLICABLE
Per a la realització del Projecte, el Projectista tindrà en compte la normativa,
ordenances i recomanacions existents i vigents en el decurs de la redacció del
Projecte, obligatòries o no, que puguin ésser d’aplicació al mateix. A la Memòria
s’inclourà un llistat complet de la normativa que sigui d’aplicació al Projecte.
6.- CONTINGUT DEL PROJECTE
El Projecte haurà d'ajustar-se a allò indicat a l'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, l’article 18 de la Llei 3/2007, del 4 de juliol,
de l'obra pública, l’article 21 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
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II. L’EMDV col·laborarà amb la brigada municipal en els treballs necessaris per a la
realització de les cales necessàries.

s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a la Llei 38/1999, de
5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, a la Llei 31/1995, de 8 de novembre de
Prevenció de Riscos Laborals, així com la restant normativa general o sectorial, a les
normes tècniques d'obligat compliment, al present Plec i a les bases tècniques
especifiques, en el seu cas. També donarà compliment a les ordenances municipals,
entre les quals, les relatives a l’estalvi d’aigua i implantació de sistemes de captació
d’energia solar per a usos tèrmics en les edificacions.
El Projecte contemplarà les següents fases o parts:




Fase 1: Avantprojecte.
Fase 2: Projecte Bàsic.
Fase 3: Projecte Executiu i d’Activitat.

6.1.- AVANTPROJECTE
En aquesta fase, el Projectista desenvoluparà la solució escollida sense arribar al
dimensionament, les condicions i l’avaluació econòmica en detall que es realitzarà en
la Fase 2, tenint el contingut els mínim de documents següents:
6.1.1.- Memòria
La Memòria descriptiva del Projecte sense entrar en detalls tècnics, de manera que es
pugui obtenir una informació completa, amb el contingut mínim següent:
1. Introducció:

2. Descripció de la solució adoptada.
(1)
(2)
(3)
(4)

Descripció general del projecte en relació amb l’entorn.
Justificació del compliment de la normativa urbanística.
Descripció de l’edifici.
Relació de superfícies.

3. Programa d’obra:
(1) Terminis d’execució.
(2) Pla d’obra.

4. Resum econòmic.
(1) Pressupost aproximat de l’obra.
(2) Resum del pressupost.
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(1) Objecte general del projecte.
(2) Antecedents:
 Requisits normatius.
 Requisits derivats de l’encàrrec.
 Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic.
 Preexistències de l’edifici existent de l’actual escola de música.
(3) Especificacions.

Així mateix, contindrà dels Annexos, entesos com aquella part de la memòria en què
s’inclou tota aquella informació de caràcter tècnic que complementa i justifica els
continguts descrits a la memòria.
6.1.2.- Plànols
S’inclourà els plànols a escala de definició general del projecte en relació a l’entorn
(situació, emplaçament, urbanístic, topogràfic, serveis i elements afectats, ordenació
general i imatge de la proposta arquitectònica), plànols de definició general (plantes,
alçat i seccions), plànols de seguretat en cas d’incendi i plànols previs i de replanteig
(enderrocs, afectacions i replanteig general).
6.1.3.- Memòria Ambiental
Es presentaran la Memòria Ambiental desenvolupada amb nivell de detall d’acord amb
la fase d’Avantprojecte, contemplant com a mínim els vectors ambientals d’impacte
sobre la població, residus, materials, atmosfera, sòl, subsòl, hidrologia, energia, flora i
fauna i paisatge.
El Projectista haurà de emetre un informe en el que s’especifiquin les respostes i
solucions que el Projecte dóna a cadascun dels criteris de sostenibilitat ambiental a
l’ambientalització de les obres, autosuficiència energètica i ambiental, fusta, ús d’àrids
reciclats, costos, eficiència energètica, estàndards d’excel·lència ambiental, així com
d’immissió acústica a tercers de les instal·lacions i l’activitat de l’edifici.
6.2.- PROJECTE BÀSIC
En aquesta fase, el Projectista definirà les característiques generals de l’obra i les
seves prestacions mitjançant l’adopció i justificació de la solució concreta. El seu
contingut serà suficient per obtenir la conformitat tècnica de projecte per part de
l’EMDV.

6.2.1.- Memòria
La Memòria inclourà una exposició dels antecedents i l’objecte del Projecte, la situació
actual i condicionants, així com la justificació de la solució adoptada en els aspectes
tècnics, econòmics i d’adequació a l’entorn. Així mateix contindrà els aspectes de
programa, composició, construcció, economia i compliment de la normativa urbanística
i disposicions legals, així com el quadre de superfícies construïdes i útils i el
pressupost estimat de les obres de construcció. Es descriuran la totalitat les obres
projectades de manera clara, concisa, completa i ordenada, així com la seqüència de
la seva execució.
2.1.1 Memòria descriptiva i justificativa
1. Generalitats:
a) Contingut de l’encàrrec.
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El contingut d’aquesta fase Projecte Bàsic haurà de donar compliment al que
s’especifica en el Codi Tècnic de l’Edificació i en la normativa vigent, i que a títol
indicatiu serà:

b)
c)
d)
e)

Identificació i agents del projecte.
Dades generals complementàries del projecte.
Objecte del projecte.
Emplaçament.

2. Descripció del Projecte:
a) Condicions generals: descripció general de l'edifici, programa de necessitats, ús
característic de l'edifici i altres usos previstos, relació amb l'entorn.
b) Justificació de la solució adoptada: criteris funcionals i de composició, estructurals,
constructius i d’instal·lacions.
c) Compliment del Codi Tècnic de l’Edificació i altres normatives específiques,
planejament urbanístic, ordenances municipals, edificabilitat, funcionalitat, etc.
d) Quadre generals de superfícies construïdes i útils.

2.1.2 Memòria Constructiva:

m)
n)
o)
p)
q)
r)

Treballs previs: moviments de terres, característiques del sòl, ...
Enderrocs.
Fonaments: previsió de fonaments, murs de contenció, recalcaments, ...
Estructura: pòrtics, murs de càrrega, estructura horitzontal, ...
Ram de paleta: tancaments exteriors, cobertes, particions, ...
Aïllaments i impermeabilitzacions.
Arrebossats, enguixats i cels rasos.
Revestiments.
Paviments.
Pintures, estucats i envernissats.
Sanejament.
Instal·lacions: fontaneria, aparells sanitaris, aixetes, electricitat, gas, calefacció i
climatització, extracció i ventilació, aparells elevadors, comunicacions, protecció
contra incendis, ...
Equipament.
Fusteria.
Vidrieria.
Serralleria.
Diversos.
Condicionament del solar i urbanització.

2.1.3 Compliment de les condicions tècniques
a) Justificació de les prestacions de l'edifici per requisits bàsics i en relació amb les
exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació.
b) Justificació de les prestacions de l’edifici que millorin els nivells exigits pel Codi
Tècnic de l’Edificació: Seguretat Estructural, seguretat en cas d'incendi, seguretat
d'utilització, salubritat, protecció contra el soroll, estalvi d'energia.
c) Compliment d'altres reglaments i disposicions

2.1.4 Pressupost
a)
b)
c)
d)

Desglossament per capítols.
Pressupost d’execució material (PEM).
Pressupost d’execució per contracte (PEC).
Pressupost per al coneixement de l’administració (PCA).

2.1.5 Memòria de Qualitats.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

6.2.2.- Plànols
La documentació gràfica haurà de ser suficientment descriptiva perquè l'obra quedi
perfectament definida, i inclourà els plànols d'informació, generals, constructius, de
replanteig, i de detall, sense perjudici d'altres exigibles, segons el tipus d'obra, d’acord
amb l’índex següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Situació (E: 1/2000).
Emplaçament (E: 1/500).
Ordenació del solar (E: 1/100).
Alineacions i rasants (E: 1/100).
Plantes generals (E: 1/100).
Alçats (E: 1/100).
Seccions generals (E: 1/50).
Seccions per façana (E:1/50).

6.2.3.- Memòria Ambiental
Es presentarà la Memòria Ambiental desenvolupada amb nivell de detall d’acord amb
la fase de Projecte Bàsic i d’acord amb els continguts per a l’obtenció de la llicència
ambiental.
6.3.- PROJECTE EXECUTIU
En aquesta fase, el Projectista desenvoluparà el Projecte Bàsic i definirà l’obra en la
seva totalitat, fent una determinació completa de detalls i especificacions de tots els
materials, elements, sistemes constructius i equips, definint l’obra en la seva totalitat.
El contingut dels documents del Projecte Executiu que s’especifica en aquesta
clàusula no és limitatiu, ja que per Projecte s’ha d’entendre el conjunt de documents i
plànols que en cada cas es necessiten, estudiats i redactats en la forma i amb el detall
necessaris perquè l’obra quedi completament definida, i perquè d’acord amb aquests,
qualsevol facultatiu amb la titulació requerida pugui dirigir les obres corresponents.

6.3.1.1.- Memòria
La Memòria inclourà una exposició dels antecedents i l’objecte del Projecte, la situació
actual i condicionants, així com la justificació de la solució adoptada en els aspectes
tècnics, econòmics i d’adequació a l’entorn. Es descriuran la totalitat les obres
projectades de manera clara, concisa, completa i ordenada, així com la seqüència de
la seva execució.
Caldrà justificar de forma raonada el compliment de la normativa, programa de
necessitats, nombre de locals i dimensions, criteris estètics, recomanacions funcionals
i constructives, instal·lacions, urbanització, tancament del terreny i serveis afectats.
Es tindrà que adjuntar un quadre comparatiu de superfícies segons característiques
del Programa de necessitats adaptades al Projecte concret.
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6.3.1.- DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA i ANNEXOS

S’ha d’aportar, a més, una memòria constructiva per capítols. També s’inclouran en la
memòria el termini proposat per a l’execució de l’obra, el període de garantia, les
fórmules de revisió de preus, proposta de classificació del Projectista, etc.
A la Memòria s’indicaran també les línies d’actuació seguides en el que pertoca a
prevenció ambiental.
6.3.1.2.- Resum de dades generals
Resum de les dades generals del Projecte amb les principals dades tècniques i
econòmiques que donin idea de les característiques de l’obra projectada.
Així mateix, s’ompliran les següents fitxes que inclouran les dades generals:











Fitxa de Característiques generals del Projecte.
Fitxa d’antecedents i dades de l’autor del Projecte.
Fitxa de Declaracions bàsiques relatives al Projecte.
Fitxa de compliment de la normativa urbanística.
Fitxa de Barreres arquitectòniques.
Fitxa de declaracions relatives a les condicions de protecció contra incendis.
Fitxa de declaracions relatives a les Normes de Seguretat.
Fitxa de compliment de gestió de residus
Dades de dades de contractació de connexions de servei.
Fitxa de dades econòmiques del Projecte.

Els models de fitxa es recullen en l’Annex 1 del present Plec.
6.3.1.3.- Annexos
Els annexos contindran tota aquella informació que complementarà la informació
inclosa en la Memòria però que pel seu contingut tècnic no s’hi pot incloure,
assenyalant els següents:
Annex núm. 1. Antecedents
En aquest annex, s’inclourà la documentació considerada convenient de les
diferents fases administratives per les que ha discorregut el Projecte fins el
moment de la seva redacció.


Annex núm. 2. Preexistències i Geotècnia
En aquest annex s’inclourà la informació sobre l’estat actual així com l’Estudi
Geotècnic en l’àmbit d’actuació del projecte.



Annex núm. 3. Enderrocs
En aquest annex s’especificaran els elements a enderrocar i a desmuntar, tot
indicant el procés i forma de realitzar de cadascuna de les tasques a executar,
figurant en els plànols convenientment marcats els elements a enderrocar.
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Annex núm. 4. Topografia
En aquest annex s’inclourà l’estudi topogràfic facilitat per l’EMDV, situant les
coordenades dels punts que es creguin necessaris com a origen, referència o
comprovació de replanteig.



Annex núm. 5. Moviment de terres
A partir de l’estudi geotècnic, en aquest annex s’estudiaran els sistemes
d’excavació i es justificaran els moviments a realitzar de terres extretes. S’indicaran
els procediments i fases previstos per tots els moviments de terres. Així mateix,
s’inclourà un estudi d’accessibilitat a l’obra i s’indicaran les cotes dels fonaments.



Annex núm. 6. Urbanització
El present annex descriurà les solucions adoptades en cada cas, els materials a
emprar, procediments constructius, càlculs i justificacions necessàries, etc. Es
definiran les solucions adoptades en els espais exteriors del solar que resulten un
cop definida l’edificació amb els seus accessos i amb totes les instal·lacions i
serveis necessaris perquè entri en funcionament.
Es tindrà en compte l’espai que conforma la vorera en relació amb l’edifici existent i
l’ampliació, amb els requisits generals d’accessibilitat i de la solució adoptada pel
cas d’intervenció.



Annex núm. 7. Estructura

Tots els càlculs tindran en compte, si és el cas, els processos de posada en obra,
contemplant els estadis intermedis que impliquin hipòtesis diferents de les de la
situació final prevista, o que suposin coeficients de seguretat inferiors als emprats.
Per a cadascun dels elements considerats, referent a la definició geomètrica dels
elements que es projecten, concretant-se per separat.
En particular, per a cadascuna de les tipologies caldrà explicitar els fonaments,
murs i estructures en general justificant l’adequació al Reial Decret 997/2002, pel
que s’aprova la Norma de Construcció Sismorresistent: part general i edificació
(NCSE-02) per a càlcul i dimensionat dels fonaments i estructura, la justificació de
càlcul dels esforços, dimensionat i armat, sistemes de drenatge, els assentaments
previsibles i admissibles, el tipus i característiques del sostre, així com l’adequació
a la normativa vigent en quant a seguretat estructural.


Annex núm. 8. Cobertes
En aquest annex es descriuran els sistemes de formació de pendents i resolució
de
cobertes,
aïllaments
tèrmics
i
acústics
considerats,
sistemes
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En aquest annex s’inclouran tots els elements estructurals de nova construcció,
com ara fonaments, contencions, estructura, marquesines, elements auxiliars
d’instal·lacions i manyeria; així com la remodelació, si és el cas, d’elements
estructurals existents.

d’impermeabilització, segellats de junts i resolució d’aquests, justificant el
compliment de la normativa d’aïllament tèrmic i acústic.


Annex núm. 9. Sanejament
En aquest annex, s’adjuntaran els càlculs corresponents a les determinacions de
les seccions grafiades en el plànol de xarxa de clavegueram, indicant les
tipologies, gruixos i característiques de les conduccions a emprar en els diferents
trams de pluvials i fecals.



Annex núm. 10. Ram de paleta
Aquest annex descriurà els diferents sistemes convencionals o prefabricats a
emprar pel tancament de façanes i patis, així com els materials i sistemes de
divisió per a la compartimentació interior d’estances. Es justificarà el compliment de
la normativa d’aïllament acústic.



Annex núm. 11 Revestiments i pintures
En aquest annex s’inclouran els diferents revestiments dels paraments de l’obra, i
cel rasos a executar, especificant el tipus i qualitat d’acabat. Als plànols, s’indicaran
els diferents elements de revestiments a les parets, als sostres, etc.
Caldrà especificar la qualitat, la composició i l’acabat superficial de les pintures
utilitzades.



Annex núm. 12. Paviments



Annex núm. 13. Fusteria, vidrieria i serralleria
En aquest annex s’especificaran els diferents tipus de fusteria interior i exterior,
elements i acabats amb elements especials a utilitzar. Així mateix, s’especificaran
el criteris emprats en les diferents solucions adoptades per l’elecció de cadascun
del vidres, gruixos i acabats superficials d’aquests, així com els elements de
serralleria.



Annex núm. 14. Instal·lacions
En aquest annex s’inclouran tots els càlculs necessaris per a dimensionar i definir
correctament les diverses instal·lacions a projectar.
Formen part d’aquest annex: la instal·lació elèctrica; l’enllumenat; la ventilació i
climatització; els equips electromecànics; el proveïment d’aigua; la protecció contra
incendis; les comunicacions i informació; la seguretat i control d’accessos; i el
subministrament exterior d’aigua, electricitat, gas i telecomunicacions.
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En aquest annex es concretaran els diferents tipus de paviments a disposar per la
totalitat de les superfícies interiors i exteriors, graons i replans d’escales i
recrescuts de paviments, anivellaments i aïllaments, subbases i bases de formigó o
d’altres i emmacats de graves, així com els sistemes de col·locació a emprar i
característiques dels elements en cada cas, justificant-se el compliment de la
normativa d’aïllament tèrmic i acústic.

Caldrà definir i justificar totes les instal·lacions, incloent-hi els càlculs justificatius,
de dimensionament i/o necessaris per a la definició dels elements que les
composen, criteris de disseny i normativa considerada, potencies, amidaments,
pressupost dels elements, característiques dels equips i característiques dels
materials amb les companyies subministradores.
Es justificarà la valoració econòmica de cada apartat, així com del compliment de
les prescripcions tècniques de les diferents companyies subministradores i de les
seves normatives particulars, així com la viabilitat del procés de construcció.
Comprèn l'assistència tècnica respecte de qualsevol tràmit exigible per les
administracions i/o companyies subministradores de serveis que fos necessari per
a la construcció, legalització i posada en servei, així com per la tramitació de la
contractació de serveis, o la redacció de qualsevol altre document tècnic que sigui
precís per a la posada en servei de l'edifici.


Annex núm. 15. Equipaments
Aquest annex, estudiarà i definirà els diferents elements específics per a l’ús que
hom vol donar a l’equipament, detallant la situació de cadascun d’ells i disposant
els elements auxiliars necessaris per al seu correcte ús: desaigües, subministres,
plaques d’ancoratge, proteccions, etc.



Annex núm. 16. Adequació contraincendis
Aquest annex contindrà els criteris de sectorització, ubicació i dimensionament
d’escales normals i d’emergència, recorreguts d’evacuació i en general tots aquells
de caire arquitectònic que siguin necessaris per l’acompliment de la normativa
contra incendis, així com de la xarxa d’hidrants d’incendi garantint les condicions
hidràuliques de la instrucció tècnica complemetària SP-120 i normativa vigent.
Annex núm. 17. Serveis afectats
En aquest annex es concretaran i detallaran amb exactitud les incidències més
significatives dels serveis afectats, grafiant-se en plànols les plantes i seccions més
significatives dels serveis afectats, indicant clarament en cadascun d’ells, el tipus
de servei que es tracti. Així mateix, es farà la relació de serveis i instal·lacions
afectades, agrupats per entitats i/o empreses, i es descriuran i motivaran
cadascuna de les afeccions, indicant si han de ser solucionades abans, durant o
després de l’execució de les obres a la zona afectada.



Annex núm. 18. Organització i desenvolupament de les obres
Aquest annex el constituirà un estudi de l’organització i el desenvolupament de les
obres a executar, per tal d’aconseguir que les afectacions al trànsit i al medi
ambient siguin les mínimes possibles per a l’usuari.
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Annex núm. 19. Estudi de Seguretat i Salut
Aquest annex contindrà l’Estudi de Seguretat i Salut preceptiu amb tots els
documents que es requereixen segons el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre,
pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció. En particular disposarà dels Quadres de Preus Unitaris i del
Pressupost d’Execució Material de l’Estudi de Seguretat i Salut.
L’estudi justificarà els sistemes constructius proposats en base als elements de
seguretat i salut necessaris considerats per a les obres realment projectades,
tenint en compte el seu emplaçament, les fases d’execució considerades i les
mesures de senyalització i abalisament de les obres definides en el Projecte.
El Coordinador de Seguretat en fase de Projecte, haurà de tenir en consideració
els “Principis Generals de la Prevenció” de l’article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de Riscos Laborals i els principis generals aplicables al
Projecte d’Obra de l’article 8 de l’esmentat Reial Decret 1627/1997.
La responsabilitat de l’Estudi de Seguretat i Salut recau en el tècnic competent en
matèria de Seguretat i Salut en construcció, el qual signarà i es responsabilitza
plenament del contingut i de l’adequació a la normativa d’aplicació.
L’Estudi de Seguretat i Salut haurà de contenir una Memòria, Plec de condicions,
Documentació gràfica, Amidaments i Pressupost.



Annex núm. 20. Programa de desenvolupament dels treballs
El Projectista elaborarà un Pla del treballs indicatiu de la possible execució de les
obres considerades en el Projecte, que pugui servir de base al que ha de presentar
el Contractista.



Annex núm. 21. Justificació de preus
El Projectista treballarà amb el Banc de Preus de l’ITEC i amb la seva justificació,
la qual haurà de complementar amb la dels preus nous que siguin necessaris, però
sempre prèvia consulta a la Direcció dels treballs assignats per l‘EMDV.



Annex núm. 22. Pressupost per a coneixement de l’Administració
Aquest annex inclourà el Pressupost per al coneixement de l’Administració (PCA),
constituït pel Pressupost d’Execució per Contracta de l’obra (IVA inclòs), el
Pressupost del Control de Qualitat (IVA inclòs) i valoració dels Serveis Afectats (IVA
inclòs). S’inclourà també la valoració de les Mesures correctores d’Impacte
Ambiental (IVA inclòs).
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S’adjuntarà una Memòria que exposi els procediments a emprar en l’execució de
les obres, així com l’estudi detallat dels mitjans humans i materials a utilitzar.



Annex núm. 23. Pla de Control de Qualitat
Aquest annex contindrà la relació entre partides d’obra i àmbits de control, el Plec
del Control de Qualitat i el Pressupost del Control de Qualitat, estructurat per
àmbits de control i per activitats del Pla d’Obres.



Annex núm. 24. Accessibilitat i bicicletes
Aquest annex inclourà l’estudi d’accessibilitat que justificarà els diferents
paràmetres usats en el disseny de la solució projectada, basant-se en els criteris
descrits en la normativa vigent.
D’altra banda, inclourà la justificació de la dimensió dels aparcaments de bicicletes
segons el suport tipus U-invertida o suport de roda d’acord amb el “Manual de
aparcamiento de bicicletas” publicat per el Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía, que estableix les dimensions bàsiques dels aparcaments de
bicicletes segons el tipus de suport.



Annex núm. 25. Sistema de senyalització de l’edifici
En aquest annex es descriuran les solucions adoptades per a cobrir les necessitats
de senyalització, abalisament i defensa de les obres, tant provisionals com
definitives, d’acord amb la normativa aplicable i les Ordenances municipals.



Annex núm. 26. Estudi acústic

Igualment, s’inclourà un estudi de les condicions acústiques de les aules i la sala
polivalent d’acord amb les condicions acústiques (aïllament, reverberació...) que
han de complir aquests espais.


Annex núm. 27. Estudi d’ús i manteniment
Es realitzarà un estudi d’ús i de manteniment de les diverses parts de l’edifici de l’
Escola de Música.



Annex núm. 28. Anàlisi del cicle de vida
Aquest annex contindrà una estimació del càlcul de cicle de vida de l’edifici i
proposta de definició dels paràmetres i del sistema de càlcul als efectes del que
determina l’article 148 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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Pel cas que s’incloguin instal·lacions i/o maquinària amb capacitat d’emetre soroll,
o bé amb usos susceptibles d’alt nivell d’emissions sonores, el Projectista haurà de
desenvolupar en aquest annex un estudi que modelitzi les immissions acústiques a
tercers que puguin generar les instal·lacions i l’activitat de l’edifici, per tal de
comprovar el compliment de la normativa vigent en matèria de contaminació
acústica.



Annex núm. 29. Estudi de gestió de residus de la construcció
Es realitzarà l’estudi de gestió de residus per al projecte constructiu en el que
s’identifiquin els residus que es generaran en l’obra projectada, fent l’estimació de
la quantitat dels mateixos utilitzant, si s’escau, el programa de simulació de residus
de l’ITEC, el desenvolupament de les mesures de prevenció i minimització de
residus a l’obra, així com les operacions de reutilització, valorització o eliminació de
residus, tot estimant el pressupost de la gestió de residus a partir de la seva
quantificació.



Annex núm. 30. Proposta de classificació del contractista
Aquest annex inclourà la classificació del contractista per a la realització de les
obres en compliment de l’article 79 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, segons subgrups i categories en funció de les
quanties.



Annex núm. 31. Justificació de l’Ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua
Aquest annex inclourà les formalitats, les determinacions i especificacions de les
instal·lacions i els càlculs corresponents que justifiquen el compliment de
l’Ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua de Sant Cugat del Vallès, aprovada el
16 de juliol de 2018 pel Ple de la Corporació Municipal, per la utilització de
sistemes d’estalvi i reaprofitament d’aigua i indicant els sistemes i mecanismes
dirigides a l’estalvi d’aigua de la xarxa de distribució. Caldrà adjuntar la memòria
tècnica justificativa relacionant tots i cadascun dels articles justificant la seva
aplicació o possible exempció.



Annex núm. 32. Justificació de l’Ordenança municipal reguladora de la
implantació de sistemes de captació d’energia solar per a usos tèrmics en les
edificacions
Aquest annex les formalitats, les determinacions i especificacions de les
instal·lacions que justifiquen el compliment de l’Ordenança municipal reguladora de
la implantació de sistemes de captació d’energia solar per a usos tèrmics en les
edificacions de Sant Cugat del Vallès, aprovada el 20 de setembre de 2010 pel Ple
de la Corporació Municipal.
S’aplicaran els criteris tècnics de l’Annex I de l’esmentada Ordenança municipal,
s’omplirà el Model de Certificat final i d’especificacions tècniques de la instal·lació
d’energia solar tèrmica de l’Annex II i s’utilitzarà la guia del seu Annex III de
l’Ordenança municipal.

El Projectista podrà incloure en la Memòria altres annexos que consideri necessaris
per a una justificació més completa del Projecte.
6.3.2.- DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS
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S’incorporarà les condicions establertes a l’Annex 1 “Criteris tècnics per al disseny i
dimensionat dels sistemes de recuperació d’aigües grises” de l’esmentada
Ordenança municipal i s’omplirà el Model de Certificat final i d’especificacions
tècniques dels sistemes d’aigua del seu Annex 3.

S’inclouran tots els plànols necessaris per a la completa definició de les obres
projectades, havent-se de confeccionar expressament la totalitat dels plànols per al
present Projecte, i hauran d’ésser en nombre suficient amb la precisió adequada i
acotats perquè puguin efectuar-se els amidaments de totes les obres a executar.
A continuació s’assenyalen un llistat indicatiu de plànols, amb el contingut que
s’explicita en aquest apartat.
6.3.2.1.- Plànols d’informació general
Es realitzaran el plànol de situació general a escala 1:2000; el d’emplaçament a escala
1:1000, amb indicació del nord, indicant els carrers que donen al solar, de manera que
el solar quedi perfectament identificat; el de situació, a escala 1:200, acotant el
perímetre, distàncies de l’edifici als límits del solar, edificacions veïnes existents,
grafiant profunditat edificable, etc.; el d’ordenació del conjunt, a escala 1:200, grafiant
la posició de l’edifici, accessos al solar i les rasants respecte al carrer; i el plànol
general de planta baixa i de les altres plantes a escala 1:100.
6.3.2.2.- Plànols de topografia i replanteig
Es realitzaran el plànol a escala 1:100 amb la topografia i situació actual, retolant les
referències dels principals serveis afectats, així com les xarxes de connexions de
servei d’aigua, llum, gas i clavegueram; així com el plànol de replanteig que haurà de
contenir tota la informació necessària per a ubicar sobre el terreny les obres
projectades a partir de les bases de replanteig materialitzades sobre aquest.
6.3.2.3.- Plànols d’urbanització i accessos
Plànol a escala 1:200 d’urbanització de la vorera i de l’espai lliure interior, que inclogui
el conjunt de les xarxes de serveis amb els elements de connexió de les xarxes,
canalitzacions, cablejat elèctric, canonades, etc.

Plànols a escala 1:100 pel cas de realitzar obres d’enderroc dels elements existents en
la planta que ocupa l’actual Escola de Música situada en els baixos de l’edifici de
l’EMDV, grafiant les diferents superfícies a enderrocar, així com del desmuntatge i/o
desmantellament de l’estructura existent en el solar de la nova construcció.
6.3.2.5.- Plànols de fonamentació
Plànols acotats d’ubicació en planta dels fonaments de l’edifici a escala 1:100, donant
les dades de replanteig amb detall, com coordenades dels eixos i interdistàncies, les
seves dimensions perfectament acotades i els materials amb les corresponents
característiques mecàniques i coeficients majoradors d’accions i minoradors de
resistències utilitzats als càlculs. Els plànols tindran les dades que es resumiran en un
quadre en el que es fixin les coordenades, dimensions, tipus de materials, coeficients
utilitzats i l’armat de cadascun dels elements, així com els elements tipus de trava,
fatiga de càlcul del terreny i les seves característiques.

17

Codi Validació: 79GCYGW2W9F9GSF4MFG6T657L | Verificació: https://valldoreix.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 39

6.3.2.4.- Plànols d’enderrocs

Es dibuixaran les armadures, identificant-les amb un número de posició, calibre i
separació, així com el sistema de drenatge previst amb cotes de nivells i pendents
entre els diferents punts. Es definiran les característiques dels materials dels
fonaments i si s’escau, es realitzaran els plànols de detall necessaris a escala 1:50 per
definir completament la xarxa de clavegueram interior i la de terres.
6.3.2.6.- Plànols d’estructura
Es realitzaran els plànols necessaris per la correcta definició de tots els elements
estructurals que composen l’obra a escala 1:100, així com dels diferents sostres
definint les seves dimensions i els altres elements integrants pel cas d’estructures
metàl·liques o de replantejament de cassetons i armats pel cas de sostres de formigó.
Pel cas de murs de contenció i murs pantalla s’hauran de donar alçats i seccions amb
la definició geomètrica i els armats de les diferents parts de l’estructura i els seus
elements complementaris.
Els plànols portaran els quadres de característiques mecàniques dels materials, nivells
de control considerats, amb els coeficients de majoració d’accions i minorador de
resistències que s’hagin utilitzat en el càlcul estructural. Així mateix, es dibuixaran les
armadures a col·locar, identificant-les amb un número de posició, calibre i separació.
Es tindran que aportar detalls a l’escala adient, d’execució d’arrencada de pilars, nusos
de pilars i jàsseres o capitells del sostre, detalls dels sostres, elements singulars de
l’estructura, lloses d’escala o rampes amb dimensionat, armat i ancoratge, etc.
6.3.2.7.- Plànols de definició geomètrica

Els diferents plànols es referenciaran les diferents cotes als punts origen o de
comprovació de replanteig i es realitzaran plànols de detall a escala 1:20 que es
considerin oportuns per aclarir aspectes més concrets.
Caldrà indicar les superfícies útils, superfície d’il·luminació i volum de cada local, així
com la superfície total construïda de la planta i volum construït corresponent a la
planta, tot indicant en quins plànols es troben els detalls corresponents.
S’especificaran els pendents, cotes perimetrals, els desnivell del terreny, cotes
d’alçada i nivell dels fonaments i sostres i del terreny.
Així mateix, es farà el replanteig de totes les plantes, a escala 1:50, amb les cotes dels
locals i dels elements estructurals, tancaments i de distribució, numerant els pilars,
jàsseres, etc., d’acord amb els plànols de definició geomètrica.
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Plànols acotats de definició geomètrica a escala 1:100 o 1:50, formats per plantes per
nivells amb especificació de les dependències amb la seva distribució, ús de
cadascuna amb la seva superfície en m2, cotes de paviments acabats, distancies
entre paraments acabats, etc. Les plantes aniran acompanyades dels alçats de les
façanes i de les seccions necessàries a la mateixa escala per a la definició de tots els
elements que composen l’edifici i la seva relació.

6.3.2.8.- Plànols d’acabats
Es realitzaran els plànols d’acabats a escala 1:100 o 1:50, les plantes, alçats i
seccions de les diferents dependències i plantes adjuntant els corresponents quadres
de qualitats dels materials emprats.
Així mateix, es dibuixaran plànols de detall a escala entre 1:20 i 1:5 representant els
aspectes que siguin oportuns per la correcta realització de l’obra.
6.3.2.9.- Plànols d’instal·lacions
Es realitzaran els plànols segons el tipus d’instal·lació:
a) Sanejament a escala 1:100 amb l’esquema de la xarxa vertical d’evacuació
d’aigües fecals i pluvials, dimensionada i amb indicació de les característiques dels
materials fins arribar a la xarxa horitzontal. S’indicaran els punts de recollida,
traçat, diàmetre i tipus de canonada amb les seves cotes, conduccions, baixants,
punts de consum, ancoratge dels aparells, claus de pas, etc.
b) Fontaneria a escala 1:100 amb l’esquema de la instal·lació des de les connexions
de servei corresponents, claus, col·lectors, derivacions, acumulació, muntants,
ramals, claus de pas, punts de consum, dimensionant cada tram i amb indicació de
les característiques dels materials i dels elements que componen la instal·lació, tot
afegint un quadre amb indicació precisa dels cabals que caldrà contractar. Es
realitzaran els plànols de proveïment de les instal·lacions indicant els punts de
consum d’aigua, recorregut, diàmetre i tipus de canonades, així com de detall del
sistema de descàrrega dels WC, plànols de connexió a la companyia
subministradora i armari de comptadors i plànols de la instal·lació de protecció
contra incendis previstos en el Projecte.

d) Enllumenat normal i d’emergència a escala 1:100 amb indicació de circuits, així
com el plànol de presa de corrent, bombes, ascensors, ventiladors, etc., indicant
els circuits d’alimentació. A més, s’indicarà en un quadre les característiques dels
elements de la instal·lació, lluminàries, mecanismes, etc.
e) Climatització a escala 1:50 amb indicació dels diagrames de flux i
instrumentalització, canalització de ventilació amb indicació de circuits, ubicació
d’equips, traçat de conductes de ventilació, seccions, etc.
f)

Calefacció amb l’esquema de la instal·lació amb indicació precisa del tipus de
combustible, sistema d’acumulació, alimentació dels punts de consum, etc., de
forma dimensionada en tots els seus trams i amb referència als materials i la seva
instal·lació i col·locació. S’inclourà un quadre on hi constin les instruccions de
seguretat que resultin d’aplicació, justificant-se el seu compliment.

g) Detecció i protecció contra incendis a escala 1:100 indicant la ubicació i tipus dels
elements de detecció, extinció i alarma, així com la planta d’implantació de
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c) Electricitat a escala 1:100 amb l’esquema de la instal·lació elèctrica, dimensionat,
especificacions de quadres generals, de planta, potències, etc., així com de
connexió de servei, caixa general de protecció, comptadors, derivacions, etc.

canonades indicant els tipus i diàmetres corresponents, detalls d’implantació dels
diferents elements del sistema.
h) Comunicació definida mitjançant tots els seus elements constructius, com preses,
equips de telefonia, d’interfonia, megafonia, quadre de comunicacions, estesa de
cables, centraleta, caixes, connexions, etc.
i)

Control i seguretat amb la informació necessària per a la definició dels equips de
vigilància i control de l’edifici i accessos, ubicant la situació de les cambres de
circuit tancat, cablejat i centre de control.

j)

Electromecànica d’ascensors i sala de màquines, amb les canalitzacions de
maquinària, indicació de circuits, realitzant el plànol en planta i secció a escala
1:20 en el que defineixi el fossat i la sala de màquines de l’ascensor, amb indicació
dels elements estructurals.

6.3.2.10.- Plànols de serveis afectats
Formaran part de la col·lecció de plànols del Projecte, d’acord amb l’indicat a l’Annex
núm. 17 del present Plec.
6.3.2.11.- Plànols de fase d’obres
En planta i alçat es definiran les fases més significatives de les obres segons les seves
diferents etapes.
6.3.2.12.- Plànols de Seguretat i Salut
S’adjuntaran amb la resta de l’Estudi de Seguretat i Salut de l’Annex núm. 19 del
present Plec.

El Projectista aportarà tant un Plec de Prescripcions Tècniques Generals com un Plec
de Prescripcions Tècniques Particulars associat a les unitats d’obra emprades en el
pressupost, així com el Plecs de Prescripcions Tècniques dels serveis municipals
involucrats en el desenvolupament del projecte.
Haurà de definir i regular la redacció del projecte i l'execució de l'obra. Inclourà les
dades sobre integració paisatgística, aplicació de mesures de sostenibilitat, càlcul
d'estructures, càlcul de les instal·lacions (electricitat, telecomunicacions, abastament
d'aigua, sanejament, mesures de protecció de seguretat contra incendis i intrusisme si
cal, etc.), mobiliari, senyalització i justificació de compliment de normatives.
Estructurarà l'organització general de l'obra, definirà les característiques dels materials
a emprar i regularà la seva execució amb expressió de la forma en que es portarà a
terme, les obligacions d'ordre tècnic que corresponguin al contractista i la manera en
que s'efectuarà l’amidament de les unitats d'obra executades i el control de qualitat
dels materials empleats i del procés d'execució així com les condicions i proves a
realitzar amb caràcter previ a la recepció de les obres.
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6.3.3.- DOCUMENT NÚM. 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Llevat que ho justifiqui l'objecte del contracte, les especificacions tècniques no podran
mencionar productes d'una fabricació o procedència determinada o procediments
particulars que puguin afavorir o eliminar possibles licitadors. Quan no es pugui oferir
una descripció de l'objecte de l’obra, de la instal·lació o del be mitjançant altres dades
suficientment precises i intel·ligibles podran indicar-se marques, patents o tipus
sempre que vagin acompanyades de la menció "o equivalent".
6.3.4.- DOCUMENT NÚM. 4. PRESSUPOST
Inclourà el Pressupost d'Execució Material (PEM) de l'obra d’edificació i d’urbanització
exterior, amb els corresponents quadres de preus unitaris i descompostos, l'estat
d'amidaments i detalls precisos per a la seva valoració. Els amidaments seran
detallats, evitant els conceptes genèrics, i inclouran totes les partides i mitjans per a la
correcta execució dels treballs.
El Projectista utilitzarà el Banc de Preus de referència de l’ITEC, seguint la seva
estructura i codis. Pel cas que es consideri oportú afegir al pressupost elements que
no figurin al Banc de Preus de referència o fer qualsevol modificació en els existents,
aquest haurà d’elaborar una relació amb les descripcions dels nous elements, junt amb
una proposta de justificació. Totes les unitats d’obra es desenvoluparan amb el detall
suficient com per poder elaborar un preu unitari desglossat.
Al PEM obtingut se li aplicarà el 13% en concepte de despeses generals, el 6% de
benefici industrial i el percentatge que pertoqui corresponent a l’IVA vigent, obtenint,
d’aquesta forma, el Pressupost d’Execució per Contracta (PEC).
6.3.5.- DOCUMENT NÚM. 5. MEMÒRIA AMBIENTAL



Població: utilitat per a la població, alteració del benestar de veïns, vianants i de
l’activitat econòmica i d’empreses, existència de patrimoni cultural a la zona,
etc.



Residus: generació, segregació, gestió dels residus de la construcció, etc.



Materials: consum de materials, sostenibilitat dels materials, etc.



Atmosfera: emissió de gasos, pols, emissió d’olors, sorolls i vibracions, impacte
acústic, etc.



Sòl i subsòl: ocupació del terreny, terra vegetal, moviment de terres, afectació a
la propietat física del sòl, etc.



Hidrografia: afectació de sistemes de drenatge superficial, sistemes hídrics
subterranis, consums d’aigua, etc.



Energia: consum energètic. Estudi solar i d’il·luminació.



Flora i fauna: existència de comunitats vegetals o animals.
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El contingut de la Memòria Ambiental abastarà aquells vectors ambientals que pugin
determinar impacte per la nova edificació, assenyalant entre d’altres els següents:



Paisatge: impacte visual.

Així mateix, caldrà tenir-se en compte els diferents aspectes de sostenibilitat a
considerar en el Projecte d’edificació com són els criteris d’autosuficiència energètica i
ambiental, criteris de màxima autosuficiència energètica, certificació energètica
mínima, criteris d’eficiència energètica per a la renovació de la planta de l’actual
Escola de Música situada a l’edifici de l’EMDV, criteris a favor de l’economia circular,
estàndards d’excel·lència ambiental, etc.
D’altra banda, tots els elements de fusta que apareguin en el Projecte han de provenir
d’explotacions forestals sostenibles, la qual cosa ha de poder ser fàcilment acreditada
pels corresponents segells i certificacions que l’han d’acompanyar.
Totes les mesures correctores adoptades es tindran en compte en la realització del
Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PCA).
Així mateix, es donarà compliment a l’establert a l’article 15 de les Normes
Urbanístiques del Pla especial d’ordenació i ús d’equipament a l’entorn de la Seu de
l’EMD de Valldoreix.
Ha d’incloure el document de certificació d’eficiència energètica del Projecte.
6.4.- PROJECTE D’ACTIVITATS
Caldrà redactar el projecte per a la sol·licitud de la Llicència ambiental o la
documentació per a la comunicació ambiental segons el projecte i la normativa
aplicable.

Es presentarà en forma de memòria requerida per la normativa de sorolls,
escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions i, en tot cas, la que determini
la normativa de prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les
característiques de l’establiment i de l’activitat.
En funció del grau d'incidència ambiental de l’activitat, s’estarà a l’establert en la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, que
comprèn els règims bàsics d'intervenció administrativa, així com al Decret 112/2010,
de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
La classificació de l’activitat identificarà els tràmits associats a la implantació de
l’activitat, la seva compatibilitat de l’activitat prevista amb el planejament urbanístic i
qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació sectorial aplicable a
l’activitat.
S’elaborarà la documentació tècnica preceptiva necessària per emetre informe en
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures
i edificis sotmesos al Codi tècnic de l’Edificació establerta per la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.
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En aquesta fase, el Projectista desenvoluparà la documentació tècnica ambiental, de
seguretat i salut pública (projecte d’activitats) i documentació tècnica necessària en
matèria d’incendis.

La memòria i els plànols necessaris han d’anar acompanyats d’un full inicial on quedin
resumides les dades generals de l’activitat, del tècnic redactor i de la documentació
presentada i que serà la portada de la documentació de prevenció i seguretat en
matèria d’incendis.
7.- PLA DE TREBALL
Contindrà de manera esquemàtica i indicativa la previsió de temps d'execució i cost de
les diferents parts que es pugui descompondre l'obra.
El calendari proposat servirà de document base per a establir les penalitzacions que
s’expressen en el contracte.
8.- PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
a) El projecte es presentarà en el Registre General de l'EMDV, redactat en llengua
catalana, signat pel tècnic/tècnics autor/s i visat pel Col·legi professional
corresponent, quan sigui preceptiu.
b) De l’Avantprojecte es presentaran dos exemplars en paper, en format DIN A-3, i dos
exemplars en suport informàtic, el qual inclourà tota la documentació necessària,
escrita i gràfica, per a la comprensió de les alternatives, criteris i solucions del
projecte i estimacions de costos.



Dos exemplars en paper, enquadernat en format DIN A-3, indexat a la primera
pàgina. Els plànols que requereixin un format més gran que el DIN A-3, es
presentaran plegats en aquest format i relligats en funda de plàstic.



Dos exemplars en suport informàtic, en format editable i en format pdf. També
es lliurarà l'arxiu plat amb l'arxiu de configuració del plotter. La documentació
íntegra del projecte en la metodologia BIM (Building Information Modeling).



Dos exemplars del document resum amb les dades bàsiques d’informació del
projecte, en paper, en format DIN A-3, i dos exemplars en suport informàtic, en
format pdf. El document inclourà visualitzacions de la imatge exterior de l’edifici
i dels principals espais interiors.



Nombre de separates necessàries, segons s’especifica al punt 4.c) del present
Plec.

d) Al final de l’obra s’entregarà la següent documentació:


Certificat final d’obra.



As built revisat i verificat.
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c) Del projecte bàsic i executiu es lliurarà la següent documentació:



Llibre d’ordres, actes de visites i reportatge fotogràfic d’execució.



Documentació del programa de control de qualitat.



Llibre de l’edifici.



Manual d’ús i manteniment, amb planificació detallada de les tasques de
manteniment periòdiques i gestions amb organismes externs.



Qualificació energètica de l'edifici acabat.

e) La documentació en suport informàtic editable ha de ser en compatible amb el
programari que disposa l’EMDV: Microsoft Office, Microsoft Project, AutoCad i
DEMELTEC.
9.- DIRECCIÓ D’OBRA i DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA
L'objecte es establir els requisits, concretar els treballs i definir les obligacions que
corresponen a la Direcció d’Obra i la Direcció d’Execució de les Obres segons el
Projecte Executiu redactat, d’acord amb les funcions establertes a la Llei 38/1999, de
5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.



Assistència i assessorament en aspectes tècnics en les reunions entre
promotor i contractista.



Direcció i organització de l'execució de les obres d'acord amb el Projecte,
aportant el seu coneixement i experiència a l'estudi de les solucions
constructives més adients.



Supervisió i validació de cada unitat d'obra comprovant-ne les dimensions i
correcta disposició dels elements constructius.



Interpretació dels documents del Projecte, validant o denegant les
modificacions proposades pel contractista a la vista de les circumstàncies no
previstes en el Projecte.



Resolució de les contingències que es produeixin a l'obra, coordinar la
intervenció en obra d'altres tècnics i vetllar pel compliment de les normes de
seguretat i salut adoptades a l'obra, indicades en el Pla de Seguretat i Salut.



Elaboració, conjuntament amb el Contractista, un cop acabada la unitat d'obra
corresponent, dels plànols i documents definitoris de la seva execució real.



Realització de les visites d'obra necessàries pel correcte desenvolupament de
l'obra: mínim una visita setmanal a peu d'obra (o les que l'entitat promotora
consideri oportunes).
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De forma concreta, els serveis a prestar es relacionen de la següent manera:

Control econòmic de l'obra, amb l'emissió de certificacions d'obra, justificació
dels possibles desviaments pressupostaris per amidaments o nous preus
contradictoris fins la liquidació i tancament final de l'obra. La direcció disposarà
d'un programa informàtic de seguiment pressupostari de l'obra i està obligada a
facilitar a l'EMDV tota la informació i dades que sol·liciti en relació a l'aplicació i
evolució de la despesa realitzada i la seva adequació a la programació
temporal aprovada. L'EMDV fent ús de la seva potestat de fiscalització
econòmica podrà auditar en la forma que consideri convenient les dades
consignades a les relacions valorades, ja sigui en quantitat o qualitat.



Emissió d'informes periòdics, puntuals i final, on es detallarà el
desenvolupament de les obres amb l'anàlisi de l'acompliment del Programa de
treballs, resum de l'estat econòmic i relació d'incidències econòmiques amb
propostes de preus contradictoris, avanç de resultats del programa de control
de qualitat i documentació fotogràfica quan reflecteixi resta de l'obra.



Redacció del Llibre d'Ordres i assistències o actes de visita, en cas que no
sigui obligatori el llibre.



Signatura de les actes de comprovació del replanteig i d'inici d'obra, juntament
amb el promotor i el contractista.



Validació i signatura de les certificacions mensuals amb control de costos,
justificació i verificació dels preus contradictoris, si escau, fins la certificació
final i tancament de l'obra.



Validació del programa de treball del contractista.



Elaboració de la documentació i els plànols de les modificacions del projecte
durant l'obra.



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.



Validació del programa de Control de Qualitat, control de la seva execució i
supervisió dels seus resultats.



Elaboració del Certificat final d'obra i Acta de recepció de l'obra signatura
juntament amb el contractista i el promotor.



Certificació final d'obra amb la comprovació de la certificació final i tancament
de l'obra.



Elaboració de l'informe sobre l'estat de les obres al finalitzar el període de
garantia.

A petició de l'EMDV, la direcció de l'obra emetrà informe en relació amb les peticions o
reclamacions del constructor amb incidència en el contracte.
La Direcció d’Execució de l'Obra i el Contractista no poden introduir al llarg de la seva
execució alteracions en les unitats d'obra ni adoptar decisió alguna que pugui implicar la
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introducció de modificacions sobre el Projecte sense la prèvia aprovació de l'òrgan de
contractació de l'EMDV.
La modificació del contracte d'obra només procedirà en els supòsits previstos legalment.
En aquests casos, la direcció de l'obra sol·licitarà per escrit a l'òrgan de contractació
municipal autorització per iniciar el corresponent expedient de modificació del projecte
que haurà de ser aprovat per l'òrgan de contractació.
Les discrepàncies entre la direcció de l'obra i el contractista sobre la necessitat o no de
qualsevol subsanació per discordança en els documents del projecte així com de la
solució a adoptar i la seva possible valoració econòmica o altres aspectes, seran resoltes
per l'EMDV sense que allà pugi ser motiu de paralització o ralentització de l'obra.
10.- OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT i SALUT
L’Estudi de Seguretat i Salut definirà, en fase de projecte d’execució, els riscos que es
poden presentar durant el desenvolupament de les obres i les mesures de seguretat
corresponents. Aquest estudi es concretarà en el Pla de Seguretat i Salut que haurà de
realitzar el Contractista.
L’estructura i continguts de l’Estudi de Seguretat i Salut s’adequaran als que determina la
normativa d’aplicació.
El Contractista està obligat al compliment de la legislació general i sectorial aplicable en
matèria de seguretat i salut respecte dels treballadors adscrits a la contracta.

Juntament amb la notificació de la resolució o acord d'adjudicació, l'EMDV facilitarà a
l'empresa que resulti adjudicatària del contracte la informació que es refereix l'article 7 del
Reial Decret 171/2004, relativa a l'avaluació de riscos del centre de treball, mesures de
prevenció i mesures d'emergència que s'han d'aplicar, sense perjudici de qualsevol altra
documentació complementària que es pugui proporcionar, quan correspongui.
En el mateix acte, l'EMDV requerirà al contractista la documentació que es refereix
l'article 10.2 del Reial Decret 171/2004, que haurà de ser presentada abans de
formalitzar-se l'acta de prestació del servei contractat.

11.- COORDINADOR DE SEGURETAT i SALUT
L’autor del Projecte adquireix la consideració de responsable de la integració de la
seguretat en fase de projecte. En cas que es doni la circumstància que en l’elaboració del
Projecte d’obra intervinguin més d’un projectista i/o també intervingui en l’execució de les
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En el supòsit de concurrència de treballadors del contractista amb altres treballadors en
un centre de treball municipal, l'EMDV vetllarà pel compliment de la normativa de
prevenció de riscos laborals per part de les empreses que presenten serveis
corresponents a la pròpia activitat en els termes establerts pel Reial Decret 171/2004, de
30 de gener, pel qual es desenvolupa l'art, 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

obres més d’una empresa i treballadors autònoms, el Contractista designarà un
Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del Projecte, en
compliment de les prescripcions contingudes en l’article 3.1 del Reial Decret 1627/1997,
de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les
obres de construcció.
El Coordinador de Seguretat en fase de Projecte, haurà de tenir en consideració
“Principis Generals de la Prevenció” establerts a l’article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals i els “Principis Generals Aplicables al Projecte
d’Obra” fitxats a l’article 8 de l’esmentat RD 1627/1997; assegurant que la Coordinació de
Seguretat en fase de Projecte duta terme, compleix la comesa d’Integrar la Prevenció en
fase de Projecte.
12.- LLIURAMENT DELS TREBALLS i REALITZACIÓ DELS SERVEIS
El Contractista haurà d'entregar els treballs realitzats dins del termini estipulat, o la
documentació corresponent en el cas de la Direcció d’Execució de l'Obra, i el
responsable del contracte efectuarà l'examen de la documentació presentada i si estimés
complides les prescripcions tècniques proposarà que es porti a terme la recepció. Amb
aquesta finalitat, l’EMDV podrà sol·licitar els informes o auditories que consideri
oportunes.
En el cas que estimés incomplides les prescripcions tècniques del contracte, donarà per
escrit al contractista les instruccions precises i detallades amb la finalitat d'esmenar les
faltes o defectes observats, fent constar en l'esmentat escrit el termini que per allò fixi i les
observacions que estimi oportunes, no procedint la recepció fins que les instruccions
hagin estat complimentades.

Si el Contractista no reclamés per escrit respecte a les observacions del responsable del
contracte, s'entendrà la seva conformitat quedant oblidat a corregir o esmenar els
defectes observats.
13.- RECEPCIÓ DELS TREBALLS i SERVEIS
Quan la prestació objecte del contracte reuneixi les condicions degudes es procedirà a
la seva recepció, aixecant-se a l'efecte l'acta corresponent.
14.- TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia s’estableix en tres anys.
15.- ASSISTÈNCIA A L’EMDV
El Contractista haurà de facilitar a l'EMDV, sense cost addicional, els serveis
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Si existís reclamació per part del contractista respecte de les observacions formulades, el
responsable del contracte l'elevarà, amb el seu informe, a l'òrgan de contractació per a
resolució.

professionals que aquest consideri necessaris per al correcte desenvolupament i
execució del projecte com ara, assistència a reunions explicatives, informació al públic,
etc. Aquesta obligació es mantindrà fins a tres anys desprès de la recepció definitiva
del Projecte.
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Valldoreix, abril del 2021

ANNEX 1: FITXES
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LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A
LA REDACCIÓ DEL PROJECTE i POSTERIOR DIRECCIÓ DE L’OBRA DE
CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE VALLDOREIX

FITXA DE CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL PROJECTE
1. Títol Projecte:
SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE i POSTERIOR
DIRECCIÓ DE L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE VALLDOREIX
2. Autors


Projecte:
AUTOR DEL PROJECTE (Titulació).



Execució de l’Obra:
DIRECTOR D’EXECUCIÓ DE L’OBRA (Titulació).



Estudi de Seguretat i Salut:
AUTOR DE L’ESTUDI (Titulació).

3. Encàrrec


Entitat que ha encarregat el treball:
ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX.



Departament receptor de l’obra:
DEPARTAMENT D’URBANISME i MOBILITAT.



Tipus d’actuació:
OBRA NOVA



Emplaçament
RAMBLA DE MOSSÈN JACINT VERDAGUER, 185, VALLDOREIX, 08197 SANT
CUGAT DEL VALLÈS, COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL.



Titularitat:
ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX

5. Pressupost total previst:
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA, IVA INCLÒS (euros).
6. Termini estimat:


Redacció del Projecte:
6 MESOS



Direcció d’Execució de l’Obra:
XX MESOS

7. Classificació requerida al Contractista:
ARTICLES 78 i SEGÜENTS DE LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC.
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4. Actuació

FITXA D’ANTECEDENTS i DADES DELS AUTORS DEL PROJECTE
El PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE VALLDOREIX,
emplaçat a la Rambla de Mossèn Jacint Verdaguer, 185, de Sant Cugat del Vallès,
comarca del Vallès Occidental, província de Barcelona, ha estat redactat per (nom,
cognom complet i títol de l’autor), amb domicili a (carrer, número, codi postal i telèfon),
amb DNI núm. (número, lloc i data d’expedició), col·legiat a (Col·legi Professional i
demarcació, número de col·legiat) d’acord amb l’encàrrec de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix de data (data signatura contracte), per a la redacció
d’aquest Projecte han estat tingudes en compte les instruccions, consultes o contactes
mantingudes amb l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix i entitats públiques
implicades.

............................ ,a ......... de ..................de ...........................

31

Codi Validació: 79GCYGW2W9F9GSF4MFG6T657L | Verificació: https://valldoreix.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 31 de 39

AUTOR DEL PROJECTE

FITXA DE DECLARACIONS BÀSIQUES RELATIVES AL PROJECTE
Aquest PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE
VALLDOREIX, redactat per (nom, cognom complet i títol de l’autor), amb domicili a
(carrer, número, codi postal i telèfon), amb DNI núm. (número, lloc i data d’expedició) i
número de col·legiat (número de col·legiat), contempla obra completa capaç de prestar
servei segons l’exigència de la 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 i
el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic.
El Projecte COMPLEIX i incorpora totes les disposicions pertinents de la normativa
bàsica vigent i en general totes les disposicions d’obligat compliment, així com el
compliment de la normativa urbanística del solar, havent-hi obtingut la informació
precisa i les consultes necessàries perquè el Projecte pugui obtenir la corresponent
conformitat tècnica de projecte o llicència municipal d’obres.
............................, a ......... de ..................de ...........................

32

Codi Validació: 79GCYGW2W9F9GSF4MFG6T657L | Verificació: https://valldoreix.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 32 de 39

AUTOR DEL PROJECTE

FITXA DE COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA
Aquest PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE
VALLDOREIX, redactat per (nom, cognom complet i títol de l’autor), amb domicili a
(carrer, número, codi postal i telèfon), amb DNI núm. (número) i número de col·legiat
(número de col·legiat), COMPLEIX la Normativa Urbanística corresponent al Pla
especial d’ordenació i ús d’equipament a l’entorn de la Seu de l’EMD de Valldoreix,
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de
Barcelona, en sessió de 10 d’abril de 2018, amb les principals dades següents:








Qualificació del solar:
Superfície parcel·la:
Ocupació:
Alçada reguladora:
Profunditat edificable:
Coeficient edificabilitat m2st/m2s:
Separació límits:

............................, a ......... de .................. de ...........................
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AUTOR DEL PROJECTE

FITXA DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
Aquest PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE
VALLDOREIX, redactat per (nom, cognom complet i títol de l’autor), amb domicili a
(carrer, número, codi postal i telèfon), amb DNI núm. (número, lloc i data d’expedició) i
número de col·legiat (número de col·legiat), COMPLEIX els requisits que estableixen
les instruccions i la normativa que són aplicables en la redacció de projectes d’ús
públic de la Llei 13/1992, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, la Llei
13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, i el Decret 135/1995, de 24 de març, de
desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i
de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat
............................, a ......... de .................. de ...........................
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AUTOR DEL PROJECTE

FITXA DE DECLARACIONS RELATIVES A LES CONDICIONS DE
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Aquest PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE
VALLDOREIX, redactat per (nom, cognom complet i títol de l’autor), amb domicili a
(carrer, número, codi postal i telèfon), amb DNI núm. (número, lloc i data d’expedició) i
número de col·legiat (número de col·legiat), COMPLEIX el document bàsic de
seguretat en cas d’incendi del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova
el Codi Tècnic de l’Edificació.
Així mateix, COMPLEIX el Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants
urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBECPI/91, així com l’Ordre per la que s’aprova la norma tecnològica d’edificació NTEIPF/1974,així com les normes NTP 185 i NTP 215.
A més COMPLEIX totalment la resta de la Legislació vigent en matèria de protecció
contra incendis que li afecta pel seu emplaçament, tant sigui local, provincial com de la
Generalitat de Catalunya.

............................, a ......... de .................. de ...........................
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AUTOR DEL PROJECTE

FITXA DE DECLARACIONS RELATIVES A LES NORMES DE SEGURETAT
Aquest PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE
VALLDOREIX, redactat per (nom, cognom complet i títol de l’autor), amb domicili a
(carrer, número, codi postal i telèfon), amb DNI núm. (número, lloc i data d’expedició) i
número de col·legiat (número de col·legiat), COMPLEIX les disposicions relatives a
seguretat següents:
BARANES: No han de ser escalonades, ni permetre passar al seu través. L’alçada
mínima ha d’estar compresa entre 110/120 cm, amidada des de qualsevol punt al que
els nens puguin enfilar-se (amb passamà d’acord amb la normativa sobre
Minusvàlids). Si són de barrots verticals, aquests tindran una separació màxima de 12
centímetres.
VIDRES: Qualsevol vidre situat total o parcialment per baix de 1,00 metres d’alçada,
serà armat, laminar de seguretat d’un gruix de 3+3 mm.
FINESTRES: La descomposició de la finestra serà de tal manera que no hi hagi
elements practicables per baix d’1,10/1,20 m (o bé s’instal·larà barana protectora)
mesurats sobre qualsevol element al que el nen pugui enfilar-se (radiador, lleixa, etc.).

............................, a ......... de .................. de ...........................
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AUTOR DEL PROJECTE

FITXA DE COMPLIMENT DE GESTIÓ DE RESIDUS
Aquest PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE
VALLDOREIX, redactat per (nom, cognom complet i títol de l’autor), amb domicili a
(carrer, número, codi postal i telèfon), amb DNI núm. (número, lloc i data d’expedició) i
número de col·legiat (número de col·legiat), COMPLEIX les disposicions relatives a la
gestió de residus:
Tots els residus produïts a l’obra tant d’excavació de terres, com de construcció, es
dipositaran manual o mecànicament a un contenidor, i desprès es transportaran amb
camió a l’abocador autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya i d’acord amb la
normativa vigent en matèria de residus.

............................, a ......... de .................. de ...........................
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AUTOR DEL PROJECTE

FITXA DE DADES CONTRACTACIÓ DE CONNEXIONS DE SERVEI
Aquest PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE
VALLDOREIX, redactat per (nom, cognom complet i títol de l’autor), amb domicili a
(carrer, número, codi postal i telèfon), amb DNI núm. (número, lloc i data d’expedició) i
número de col·legiat (número de col·legiat), les dades referents a les connexions de
servei d’aquest Projecte, a efectes de la contractació per part de l’EMDV amb les
Companyies subministradores són les descrites a continuació:
ELECTRICITAT:
a)
b)
c)
d)
e)

Potència a contractar:
Potència de càlcul:
Potència instal·lada:
Posició connexió de servei:
E.T. si se’n preveu:

GAS:
a)
b)
c)
d)
e)

Cabal a contractar (m3/h):
Cabal de càlcul:
Cabal d’instal·lació:
Connexió de servei (∅):
Posició comptador:

a)
b)
c)
d)
e)

Cabal a contractar (m3/h):
Cabal de càlcul:
Cabal d’instal·lació:
Connexió de servei (∅):
Posició comptador:

DESGUÀS:
a) Posició:
b) Connexió de servei (∅):

............................, a ......... de .................. de ...........................
AUTOR DEL PROJECTE

FITXA DE DADES ECONÒMIQUES DEL PROJECTE
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AIGUA:

CODI PROJECTE
NOM DEL PROJECTE
NÚM. EXPEDIENT CONTRACTACIÓ
TÍTOL EXPEDIENT CONTRACTACIÓ
PRESSUPOST

ESPAI PÚBLIC

EQUIPAMENT

TOTAL

IMPORT EN €

IMPORT EN €

IMPORT EN €

%

Pressupost partides d’Obra
Pressupost seguretat i salut
Pressupost ambientalització
Pressupost serveis afectats
Pressupost altres
TOTAL P.E.M.
DESPESES GENERALS
BENEFICI INDUSTRIAL
I.V.A.
TOTAL P.E.C.
Control de Qualitat
Serveis afectats
Altres
TOTAL P.C.A.
TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA

13
6
21

mesos

RATI COST m2

EQUIPAMENT
Superfície útil
Superfície construïda
Superfície del solar
Rati Equipament (PEC/SUP. Construïda)

m2
€/m2
m2
m2
m2
€/m2
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ESPAI PÚBLIC
Superfície de l’àmbit
Rati espai públic (PEC/SUP. Àmbit)

