CODI DE VERIFICACIÓ
PROCEDIMENT
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

6H4K3E2P5X5K3Z2I0383
V230 Contractacions de serveis
AJT/69728/2020

DOCUMENT NÚM.

219501/2021

Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat
Obres i Manteniment d'Espai Públic

PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES
QUE REGEIXEN LA TRAMITACIÓ DE LA LICITACIÓ I FORMALITZACIÓ DE L’ACORD MARC PER A
LA CONTRACTACIÓ DE “DIVERSOS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A OBRES
PROMOGUDES PER L’AJUNTAMENT DE L‘HOSPITALET DE LLOBREGAT: REDACCIÓ DE
PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRA PER A ACTUACIONS D’ESPAI PÚBLIC”

Contracte reservat: ...................NO
Lots: ........................................... SI
Expedient:....................AS-21/2021

Àrea d’ ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
Servei d’Obres i Manteniment de l’Espai Públic

1/17

ÍNDEX CONTINGUT

01. OBJECTE, MODALITAT DE CONTRACTE I FINALITATS DE L’ACORD MARC
02. ABAST I DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A EXECUTAR
02.1

Dades base

02.2

Servei d’assistència tècnica per a la Redacció de projectes i Direcció d’obres
d’urbanització (LOT NUM.1)

02.3

Servei d’assistència tècnica per a la Redacció de projectes i Direcció d’obres
hidràuliques i de clavegueram (LOT NUM. 2).

02.4

Servei d’assistència tècnica per a la Redacció de projectes i Direcció d’obres
d’instal·lacions elèctriques, d’enllumenat i semaforització.

02.5

Servei d’assistència tècnica per a la Redacció de projectes i Direcció d’obres
d’estructures a l’espai públic.

03. METODOLOGIA DE TREBALL

2/17

01. OBJECTE, MODALITAT DE CONTRACTE I FINALITATS DE L’ACORD MARC
L’objecte del present plec és l’establiment de les condicions que regiran l’adjudicació, per part
de L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, de l’acord marc per a la contractació de
“DIVERSOS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A OBRES PROMOGUDES PER L’AJUNTAMENT
DE L‘HOSPITALET DE LLOBREGAT: REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRA PER A
ACTUACIONS D’ESPAI PÚBLIC”
L’objecte de la present licitació es l’adjudicació, per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, d’un acord marc per a la posterior contractació dels serveis esmentats en el present
plec, de conformitat amb l’establert en el present Plec de condicions tècniques, als Plecs de
Clàusules administratives ( PCAP) i a la contractació basada.
L’acord marc té les següents finalitats:


Determinar els serveis que podrà contractar L’Ajuntament de l’Hospitalet a l’empara
del present Acord marc.



Seleccionar a un mínim i un màxim d’empreses/empresaris/professionals per cada lot
que podran realitzar els treballs objecte del present Acord marc, del lot que
correspongui.



Fixar les condicions tècniques mínimes i les condicions econòmiques relatives a les
empreses adjudicatàries que realitzaran les prestacions que són objecte d’aquest
acord marc.



Fixar les condicions generals d’adjudicació i execució dels posteriors contractes de
serveis a través de la contractació basada al present acord marc.

L’objecte dels contractes basats del present acord marc seran els següents serveis, fins a
l’import indicat en el present informe, de conformitat amb el que s’especifiqui en la
contractació basada en cada cas:


Servei d’assistència tècnica per a la Redacció de projectes i Direcció d’obres
d’urbanització (LOT 1).
Segons “Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007”,
els treballs es tipifiquen : CPV- 71250000-5 “Servicios de arquitectura, ingeniería y
agrimensura”.



Servei d’assistència tècnica per a la Redacció de projectes i Direcció d’obres
hidràuliques i de clavegueram (LOT 2).
Segons “Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007”,
els treballs es tipifiquen : CPV- 71311000-1 “Servicios de consultoria en ingeniería
civil”.



Servei d’assistència tècnica per a la Redacció de projecte i Direcció d’obres
d’instal·lacions elèctriques, d’enllumenat i semaforització (LOT 3).
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Segons “Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007”,
els treballs es tipifiquen: CPV 71323200-0 “Servivios de diseño de ingeniería de
instalaciones”.


Servei d’assistència tècnica per a la Redacció de projectes i Direcció d’obres
d’estructures a l’espai públic (LOT 4).
Segons “Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007”,
els treballs es tipifiquen: CPV 71327000-6 “Servicios de diseño de la estructura “

Es considera que aquests treballs impliquen un fort component intel·lectual, atès que els
equips tècnics presentats han de desenvolupar tota una sèrie de solucions tècniques
específiques, determinants per a garantir un resultat òptim.
En conseqüència, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i l’exposat anteriorment, el
preu no pot ser l’únic factor determinant. Es considera que la qualificació i experiència del
personal adscrit a l’acord, pot afectar de manera significativa a la seva millor execució i que
qualsevol millora relacionada, esdevé una millora qualitativa que cal ponderar amb el preu del
contracte per tal que esdevingui una contractació eficaç i eficient.
Els criteris que es consideren adients incorporar com a criteri d’adjudicació són els següents:


Qualificació i experiència del personal que el licitador adscrigui a l’execució del
contracte per assegurar una major qualitat de les prestacions

Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions
especials d’especials d’execució.

02. ABAST I DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A EXECUTAR
02.1

Dades base

Les dades particulars de cada projecte es definiran a cada contracte basat i seran com a mínim
les següents:


Descripció del projecte i programa funcional orientatiu



Superfície o àmbit total construït aproximat



PEM estimat en €

02.2

Treballs de Redacció de projectes i Direcció d’obra d’urbanització (LOT NUM.1)

Aquests treballs seran relatius a obres d’urbanització.
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02.2.1 Redacció de projecte
El contingut mínim del projecte executiu serà el necessari per tal de donar compliment a totes
les normatives vigents i contindrà tots els documents requerits per a la seva aprovació. El
projecte inclourà els projectes complets dels serveis, instal·lacions, i les estructures, en cas que
sigui necessari. Relació orientativa mínima no limitativa:
Document 1:

Memòria i annexes

Memòria:
•
Memòria completa incloent disseny, serveis, instal·lacions i estructures (en cas que fos
necessari).
Annexes tècnics:
•
Càlculs instal·lacions
•
Càlculs estructura
•
Càlculs hidràulics
•
Topografia
•
Fitxes tècniques
•
Reportatge fotogràfic
•
Planificació
•
Control de qualitat
•
Tota la documentació tècnica complementaria que es consideri necessària.
Annexes mediambientals:
•
Guia bones pràctiques per a la prevenció de la contaminació atmosfèrica en les obres dels
municipis metropolitans
•
Annex de gestió de residus
•
Avaluació cicle vida (si s’escau, i a criteri tècnic municipal designat) dels elements o
materials constructius que es considerin rellevants segons tipologia projecte.
•
Document d’indicadors mediambientals (DIM) degudament omplert segons instruccions
del tècnic responsable.

Document 2:
Documentació gràfica
•
Plànols de definició
•
Detalls constructius
•
Instal·lacions (en cas que fos necessari)
•
Serveis públics (en cas que fos necessari)
•
Estructura (en cas que fos necessari)
Document 3:
Plec de condicions
•
Plec de condicions tècniques generals
•
Plec de condicions tècniques particulars
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Document 4:
•
•
•
•
•
•
•

Pressupost (TCQ. ITEC 2017)

Amidaments
Quadre preus num. 1
Quadre preus num. 2
Justificació de preus
Pressupost
Resum de pressupost
Últim full

Document 5:
•
Memòria
•
Plànols
•
Pressupost (TCQ: ITEC)

Estudi seguretat i salut

Altres conceptes inclosos:
•
Relació amb les empreses o amb les entitats auditores i/o de control del projecte tècnic, si
s’escau.
•
Relació amb les companyies de serveis durant el procés de redacció del projecte i direcció
d’obra, si s’escau.
•
Relació amb entitats externes (Bombers, Companyies de serveis, etc..) durant el procés de
redacció del projecte i direcció d’obra, si s’escau.
•
Elaboració d’informes necessaris per a l’aprovació de projecte, tant per a peticionaris
externs (Bombers, companyies de serveis, etc..) com per l’Ajuntament de l’Hospitalet.
•
Despeses de visat per Col·legi professional, en cas que sigui necessari.
•
Assumpció contractual de responsabilitat civil exclusiva.
Lliurament de la documentació del projecte en suport informàtic format editable(AutoCAD,
TCQ, Word, etc...) i PDF, més dos exemplars en suport paper.
02.2.2 Direcció d’obra
El tècnic director haurà de vetllar per la correcta execució del projecte executiu aprovat i pel
compliment d’una correcta gestió ambiental de l’obra, per tal que l’empresa adjudicatària
prengui les mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquesta pugui ocasionar (com
ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i
altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent, la
guia mediambiental municipal, les ordenances específiques de l’AMB així com les directrius del
tècnic municipal responsable.
Els treballs a realitzar en aquesta fase seran els següents:
•
Assistència sistemàtica en obra, i assistència a totes les visites d’obra amb representants
de l’administració, amb una freqüència mínima aproximada d’una visita setmanal durant
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•
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02.3

l’execució de les obres o quan es requereixi, així com la redacció de les corresponents
actes d’obra.
Control d’execució, resolució de detalls imprevistos, definició gràfica i textualment totes
aquelles modificacions necessàries per a la correcta execució de l’obra, sempre que
aquestes modificacions no impliquin la redacció d’un projecte modificat..
Càlculs d’instal·lacions i/o estructura necessaris durant la direcció d’obra, tant per ajustar
paràmetres per requeriment del Promotor, per aparició de patologies ocultes o per
errades o faltes de previsió en el projecte original.
Coordinació en relació a l’execució dels treballs
Coordinació de l’obra amb es afectacions als usuaris de l’Espai Públic així com les
afectacions amb el trànsit i la mobilitat afectada.
Coordinació amb possibles afectacions amb companyies de serveis o altres actuacions que
eventualment calgui realitzar en l’àmbit de l’obra i els seus entorns afectats.
Seguiment del control de qualitat.
Seguiment ambiental de l’obra.
Seguiment econòmic de l’obra, amb control i signatura de certificacions.
Relació i col·laboració amb l’empresa designada per a l’assessoria de consultoria
energètic-ambiental i del pla de comunicació.
Despeses de visats per Col·legis professionals.
Assumpció de la responsabilitat civil.
Certificat Final d’obra.
AS BUILT. Un cop terminada l’obra, serà responsabilitat del director/a de l’obra, la revisió i
seguiment i aprovació del projecte i documentació as built, que redactarà el contractista
adjudicatari de l’obra.

Treballs de redacció de Projectes i Direcció d’obres hidràuliques i de clavegueram
(LOT NUM. 2).

02.3.1 Redacció projecte
El contingut mínim del projecte executiu serà el necessari per tal de donar compliment a totes
les normatives vigents i contindrà tots els documents requerits per a la seva aprovació. El
projecte inclourà els projectes complets dels serveis, instal·lacions, i les estructures, en cas que
sigui necessari. Relació orientativa mínima no limitativa:
Document 1: Memòria i annexes
Memòria:
•
Memòria completa incloent disseny, serveis, instal·lacions i estructures (en cas que fos
necessari).
Annexes tècnics:
•
Càlculs instal·lacions
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Càlculs estructura
Càlculs hidràulics
Topografia
Estudi geotècnic
Fitxes tècniques
Reportatge fotogràfic
Planificació
Control de qualitat
Tota la documentació tècnica complementaria que es consideri necessària.

Annexes mediambientals:
•
Guia bones pràctiques per a la prevenció de la contaminació atmosfèrica en les obres dels
municipis metropolitans
•
Annex de gestió de residus
•
Avaluació cicle vida (si s’escau, i a criteri tècnic municipal designat) dels elements o
materials constructius que es considerin rellevants segons tipologia projecte.
•
Document d’indicadors mediambientals (DIM) degudament omplert segons instruccions
del tècnic responsable.
Document 2: Documentació gràfica
•
Plànols de definició
•
Detalls constructius
•
Instal·lacions (en cas que fos necessari)
•
Serveis públics (en cas que fos necessari)
•
Estructura (en cas que fos necessari)
Document 3: Plec de condicions
•
Plec de condicions tècniques generals
•
Plec de condicions tècniques Particulars
Document 4:
•
•
•
•
•
•
•

Pressupost (TCQ. ITEC 2017)

Amidaments
Quadre preus num. 1
Quadre preus num. 2
Justificació de preus
Pressupost
Resum de pressupost
Últim full

Document 5: Estudi seguretat i salut
•
Memòria
•
Plànols
•
Pressupost (TCQ: ITEC)
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Altres conceptes inclosos:
•
Relació amb les empreses o amb les entitats auditores i/o de control del projecte tècnic, si
s’escau.
•
Relació amb les companyies de serveis durant el procés de redacció del projecte i direcció
d’obra, si s’escau.
•
Relació amb entitats externes (Bombers, Companyies de serveis, etc..) durant el procés de
redacció del projecte i direcció d’obra, si s’escau.
•
Elaboració d’informes necessaris per a l’aprovació de projecte, tant per a peticionaris
externs (Bombers, companyies de serveis, etc..) com per l’Ajuntament de l’Hospitalet.
•
Despeses de visat per Col·legi professional, en cas que sigui necessari.
•
Assumpció contractual de responsabilitat civil exclusiva.
Lliurament de la documentació del projecte en suport informàtic format editable (AutoCAD,
TCQ, Word, etc...) i PDF, més dos exemplars en suport paper.

02.3.2 Direcció d’obra
El tècnic director haurà de vetllar per la correcta execució del projecte executiu aprovat i pel
compliment d’una correcta gestió ambiental de l’obra, per tal que l’empresa adjudicatària
prengui les mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquesta pugui ocasionar (com
ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i
altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent, la
guia mediambiental municipal, les ordenances específiques de l’AMB així com les directrius del
tècnic municipal responsable.
Els treballs a realitzar en aquesta fase seran els següents:
•
Assistència sistemàtica en obra, i assistència a totes les visites d’obra amb representants
de l’administració, amb una freqüència mínima aproximada d’una visita setmanal durant
l’execució de les obres o quan es requereixi, així com la redacció de les corresponents
actes d’obra.
•
Control d’execució, resolució de detalls imprevistos, definició gràfica i textualment totes
aquelles modificacions necessàries per a la correcta execució de l’obra, sempre que
aquestes modificacions no impliquin la redacció d’un projecte modificat.
•
Càlculs d’instal·lacions i/o estructura necessaris durant la direcció d’obra, tant per ajustar
paràmetres per requeriment del Promotor, per aparició de patologies ocultes o per
errades o faltes de previsió en el projecte original.
•
Coordinació en relació a l’execució dels treballs
•
Coordinació de l’obra amb es afectacions als usuaris de l’Espai Públic així com les
afectacions amb el trànsit i la mobilitat afectada.
•
Coordinació amb possibles afectacions amb companyies de serveis o altres actuacions que
eventualment calgui realitzar en l’àmbit de l’obra i els seus entorns afectats.
•
Seguiment del control de qualitat.
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02.4

Seguiment ambiental de l’obra.
Seguiment econòmic de l’obra, amb control i signatura de certificacions.
Relació i col·laboració amb l’empresa designada per a l’assessoria de consultoria
energètic-ambiental i del pla de comunicació.
Despeses de visats per Col·legis professionals.
Assumpció de la responsabilitat civil.
Certificat Final d’obra.
AS BUILT. Un cop terminada l’obra, serà responsabilitat del director/a de l’obra, la revisió i
seguiment i aprovació del projecte i documentació as built, que redactarà el contractista
adjudicatari de l’obra.

Treballs de redacció de Projecte i Direcció d’obesa d’instal·lacions elèctriques,
d’enllumenat i semaforització (LOT 3).

02.4.1 Redacció projecte
El projecte d’instal.lacions contindrà tota la documentació necessària per a donar compliment
a la normativa vigent i per a la correcta execució de les obres. El contingut mínim dels treballs
a executar s’adequarà a la tipologia de l’actuació prevista , segons normativa vigent al moment
de l’adjudicació del contracte basat i al definit als Plecs de condicions.
El tècnic redactor haurà de prendre les mesures necessàries per minimitzar els impactes
mediambientals, tant en relació a les solucions i materials escollits com pel procés constructiu
previst.
En relació a altres treballs associats als projectes d’instal·lacions, es podran contractar
conjuntament amb la redacció del projecte o bé de forma independent. Segons la tipologia i
les característiques de l’actuació prevista es determinarà la necessitat de la seva contractació.
Encara que l’abast real s’ajustarà a cada contracte basat segons tipologia, com a exemple, la
documentació mínima per a la redacció d’un projecte d’instal·lacions, que fos part d’un altre
projecte de major abast, seria la següent:
•
Memòria d’instal·lacions .
•
Documentació gràfica, completa i detallada, dels diferents elements que composen
el
projecte tècnic executiu d’instal·lacions.
•
Estat d’amidaments i pressupost complet de les instal·lacions, en format TCQ , amb
justificació de preus i quadres de preus número 1 i número 2.
•
Annexes de càlculs de cadascuna de les instal·lacions.
•
Annexes tècnics relatius a materials, equips, industrials, estudis lumínics, etc.
•
Justificació del compliment de les normatives exigides per a cada tipus d’instal·lació.
En cas que el projecte fos un projecte complet, no part d’un altre, el projecte haurà de
contemplar la resta de documents necessaris per completar un projecte, com serien:
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Document 1: Memòria i annexes
Memòria:
•
Memòria completa incloent disseny, serveis, instal·lacions i estructures (en cas que fos
necessari).
Annexes tècnics:
•
Càlculs instal·lacions
•
Topografia
•
Fitxes tècniques
•
Reportatge fotogràfic
•
Planificació
•
Control de qualitat
•
Tota la documentació tècnica complementaria que es consideri necessària.
Annexes mediambientals:
•
Guia bones pràctiques per a la prevenció de la contaminació atmosfèrica en les obres dels
municipis metropolitans
•
Annex de gestió de residus
•
Avaluació cicle vida (si s’escau, i a criteri tècnic municipal designat) dels elements o
materials constructius que es considerin rellevants segons tipologia projecte.
•
Document d’indicadors mediambientals (DIM) degudament omplert segons instruccions
del tècnic responsable.
Document 2: Documentació gràfica
•
Plànols de definició
•
Detalls constructius
•
Instal·lacions (en cas que fos necessari)
•
Serveis públics (en cas que fos necessari)
Document 3: Plec de condicions
•
Plec de condicions tècniques generals
•
Plec de condicions tècniques Particulars
Document 4:
•
•
•
•
•
•
•

Pressupost (TCQ. ITEC)

Amidaments
Quadre preus num. 1
Quadre preus num. 2
Justificació de preus
Pressupost
Resum de pressupost
Últim full

Document 5: Estudi seguretat i salut
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Memòria
Plànols
Pressupost (TCQ: ITEC)

Altres conceptes inclosos:
•
Relació amb les empreses o amb les entitats auditores i/o de control del projecte tècnic, si
s’escau.
•
Relació amb les companyies de serveis durant el procés de redacció del projecte i direcció
d’obra, si s’escau.
•
Relació amb entitats externes (Bombers, Companyies de serveis, etc..) durant el procés de
redacció del projecte i direcció d’obra, si s’escau.
•
Elaboració d’informes necessaris per a l’aprovació de projecte, tant per a peticionaris
externs (Bombers, companyies de serveis, etc..) com per l’Ajuntament de l’Hospitalet.
•
Despeses de visat per Col·legi professional, en cas que sigui necessari.
•
Assumpció contractual de responsabilitat civil exclusiva.
Lliurament de la documentació del projecte en suport informàtic format editable (AutoCAD,
TCQ, Word, etc...) i PDF, més dos exemplars en suport paper.

02.4.2 Direcció d’obra d’instal·lacions
El tècnic director haurà de vetllar per la correcta execució del projecte executiu aprovat i pel
compliment d’una correcta gestió ambiental de l’obra, per tal que l’empresa adjudicatària
prengui les mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquesta pugui ocasionar (com
ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i
altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent, la
guia mediambiental municipal, les ordenances específiques de l’AMB així com les directrius del
tècnic municipal responsable.
Inclou també tots els informes, ajustos, adaptacions i/o recàlculs del projecte derivats de
possibles subsanacions necessàries per l’obtenció de butlletins, legalitzacions, informe d’obra
executada del Servei de Prevenció d’incendis, informe d’obra executada, etc... Inclou el
lliurament del plànols d’instal.lacions actualitzats segons l’obra executada.
Els treballs a realitzar en aquesta fase seran els següents:
•
Assistència sistemàtica en obra, i assistència a totes les visites d’obra amb representants
de l’administració, amb una freqüència mínima aproximada d’una visita setmanal durant
l’execució de les obres o quan es requereixi, així com la redacció de les corresponents
actes d’obra.
•
Control d’execució, resolució de detalls imprevistos, definició gràfica i textualment totes
aquelles modificacions necessàries per a la correcta execució de l’obra, sempre que
aquestes modificacions no impliquin la redacció d’un projecte modificat..

12/17

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

02.5

Càlculs d’instal·lacions necessaris durant la direcció d’obra, tant per ajustar paràmetres
per requeriment del Promotor, per aparició d’imprevistos o per errades o faltes de
previsió en el projecte original.
Coordinació en relació a l’execució dels treballs
Coordinació de l’obra amb es afectacions als usuaris de l’Espai Públic així com les
afectacions amb el trànsit i la mobilitat afectada.
Coordinació amb possibles afectacions amb companyies de serveis o altres actuacions que
eventualment calgui realitzar en l’àmbit de l’obra i els seus entorns afectats.
Seguiment del control de qualitat.
Seguiment ambiental de l’obra.
Seguiment econòmic de l’obra, amb control i signatura de certificacions.
Relació i col·laboració amb l’empresa designada per a l’assessoria de consultoria
energètic-ambiental i del pla de comunicació.
Despeses de visats per Col·legis professionals.
Assumpció de la responsabilitat civil.
Certificat Final d’obra.
AS BUILT. Un cop terminada l’obra, serà responsabilitat del director/a de l’obra, la revisió i
seguiment i aprovació del projecte i documentació as built, que redactarà el contractista
adjudicatari de l’obra.

Treballs de Redacció projectes i Direcció d’obres d’estructures a l’espai públic (LOT
NUM. 4)

02.5.1 Redacció projecte d’estructures
El projecte d’estructures contindrà tota la documentació necessària per a donar compliment a
la normativa vigent i per a la correcta execució de les obres. El contingut mínim dels treballs a
executar s’adequarà a la tipologia de l’actuació prevista, segons normativa vigent al moment
de l’adjudicació del contracte basat.
El tècnic redactor haurà de prendre les mesures necessàries per minimitzar els impactes
mediambientals, tant en relació a les solucions i materials escollits com pel procés constructiu
previst.
En relació a altres treballs associats als projectes d’estructures, es podran contractar
conjuntament amb la redacció del projecte o bé de forma independent. Segons la tipologia i
les característiques de l’actuació prevista es determinarà la necessitat de la seva contractació.
Encara que l’abast real s’ajustarà a cada contracte basat segons tipologia, com a exemple, la
documentació mínima per a la redacció d’un projecte d’estructures, que fos part d’un altre
projecte de major abast, seria la següent:
•
Memòria estructures
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•
•
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Documentació gràfica, completa i detallada, dels diferents elements que composen
el
projecte tècnic executiu d’estructures
Estat d’amidaments i pressupost complet de les estructures, en format TCQ , amb
justificació de preus i quadres de preus número 1 i número 2.
Realització del model de càlcul estructura i annexes de càlculs
Annexes tècnics relatius a materials, equips, industrials, si es considera necessari
Documentació i fitxes necessàries per justificar els càlculs i les solucions
Redacció dels Plecs de Condicions particulars de l’estructura.
Redacció del Pla de Control de Qualitat relatiu a l’estructura.

En cas que el projecte fos un projecte complet, no part d’un altre, el projecte haurà de
contemplar la resta de documents necessaris per completar un projecte, com serien:
Document 1: Memòria i annexes
Memòria:
•
Memòria completa incloent disseny, serveis, estructures i instal·lacions (en cas que fos
necessari).
Annexes tècnics:
•
Càlculs estructurals
•
Topografia
•
Estudi geotècnic
•
Fitxes tècniques
•
Reportatge fotogràfic
•
Planificació
•
Control de qualitat
•
Tota la documentació tècnica complementaria que es consideri necessària.
Annexes mediambientals:
•
Guia bones pràctiques per a la prevenció de la contaminació atmosfèrica en les obres dels
municipis metropolitans
•
Annex de gestió de residus
•
Avaluació cicle vida (si s’escau, i a criteri tècnic municipal designat) dels elements o
materials constructius que es considerin rellevants segons tipologia projecte.
•
Document d’indicadors mediambientals (DIM) degudament omplert segons instruccions
del tècnic responsable.
Document 2: Documentació gràfica
•
Plànols de definició
•
Detalls constructius
•
Instal·lacions (en cas que fos necessari)
•
Serveis públics (en cas que fos necessari)
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Document 3: Plec de condicions
•
Plec de condicions tècniques generals
•
Plec de condicions tècniques Particulars
Document 4: Pressupost (TCQ. ITEC)
•
•
•
•
•
•
•

Amidaments
Quadre preus num. 1
Quadre preus num. 2
Justificació de preus
Pressupost
Resum de pressupost
Últim full

Document 5: Estudi seguretat i salut
•
Memòria
•
Plànols
•
Pressupost (TCQ: ITEC)
Altres conceptes inclosos:
•
Relació amb les empreses o amb les entitats auditores i/o de control del projecte tècnic, si
s’escau.
•
Relació amb les companyies de serveis durant el procés de redacció del projecte i direcció
d’obra, si s’escau.
•
Relació amb entitats externes (Bombers, Companyies de serveis, etc..) durant el procés de
redacció del projecte i direcció d’obra, si s’escau.
•
Elaboració d’informes necessaris per a l’aprovació de projecte, tant per a peticionaris
externs (Bombers, companyies de serveis, etc..) com per l’Ajuntament de l’Hospitalet.
•
Despeses de visat per Col·legi professional, en cas que sigui necessari.
•
Assumpció contractual de responsabilitat civil exclusiva.
Lliurament de la documentació del projecte en suport informàtic format editable (AutoCAD,
TCQ, Word, etc...) i PDF, més dos exemplars en suport paper.

02.5.2 Direcció d’obra d’estructures
El tècnic director haurà de vetllar per la correcta execució del projecte executiu aprovat i pel
compliment d’una correcta gestió ambiental de l’obra, per tal que l’empresa contractista
adjudicatària prengui les mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquesta pugui
ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i
els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la
legislació vigent, la guia mediambiental municipal, les ordenances específiques de l’AMB així
com les directrius del tècnic municipal responsable.
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Inclou també tots els informes, ajustos, adaptacions i/o recàlculs del projecte derivats de
possibles subsanacions necessàries per la correcta execució de l’obra.
Els treballs a realitzar en aquesta fase seran els següents:
•
Assistència sistemàtica en obra, i assistència a totes les visites d’obra amb representants
de l’administració, amb una freqüència mínima aproximada d’una visita setmanal durant
l’execució de les obres o quan es requereixi, així com la redacció de les corresponents
actes d’obra.
•
Control d’execució, resolució de detalls imprevistos, definició gràfica i textualment totes
aquelles modificacions necessàries per a la correcta execució de l’obra, sempre que
aquestes modificacions no impliquin la redacció d’un projecte modificat.
•
Càlculs necessaris durant la direcció d’obra, tant per ajustar paràmetres per requeriment
del Promotor, per aparició d’imprevistos o per errades o faltes de previsió en el projecte
original.
•
Coordinació en relació a l’execució dels treballs.
•
Coordinació de l’obra amb es afectacions als usuaris de l’Espai Públic així com les
afectacions amb el trànsit i la mobilitat afectada.
•
Coordinació amb possibles afectacions amb companyies de serveis o altres actuacions que
eventualment calgui realitzar en l’àmbit de l’obra i els seus entorns afectats.
•
Seguiment del control de qualitat.
•
Seguiment ambiental de l’obra.
•
Seguiment econòmic de l’obra, amb control i signatura de certificacions.
•
Relació i col·laboració amb l’empresa designada per a l’assessoria de consultoria
energètic-ambiental i del pla de comunicació.
•
Despeses de visats per Col·legis professionals.
•
Assumpció de la responsabilitat civil.
•
Certificat Final d’obra.
•
AS BUILT. Un cop terminada l’obra, serà responsabilitat del director/a de l’obra, la revisió i
seguiment i aprovació del projecte i documentació as built, que redactarà el contractista
adjudicatari de l’obra.

03. METODOLOGIA DE TREBALL
Un cop iniciat l’encàrrec, l’Ajuntament designarà un tècnic municipal per tal de coordinar el
desenvolupament dels treballs entre els diferents agents que participen en la redacció del
projecte, càlcul o estudi.
El tècnic municipal definirà la periodicitat de les reunions de coordinació i seguiment segons la
fase de treball i la tipologia del projecte
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Un cop lliurat el projecte, càlcul o estudi, es procedirà a l’auditoria del mateix per part del
tècnic municipal responsable. La subsanació s’haurà de realitzar en un període màxim definit
pel tècnic municipal.
Per a l’execució dels treballs a la fase d’obra, l’Ajuntament designarà un tècnic municipal per
tal de coordinar el desenvolupament dels treballs entre els diferents agents que hi participen:
direcció d’obra, coordinador de seguretat i salut i contractista. Aquest tècnic definirà amb
exactitud els procediments a aplicar segons tipologia i característiques de l’obra.

F_GRPFIRMA_TECNICS

F_GRPFIRMA_CAPS
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