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FORMALITZACIÓ DE CONTRACTE
Corbera de Llobregat, 22 de maig de 2019
REUNITS
D’una part, la senyora Montserrat Febrero i Piera, actuant en nom i
representació de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat (NIF P0807100C), en
qualitat d’Alcaldessa, en virtut del que disposa l’article 53.1.a) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la llei municipal i
de règim local de Catalunya, assistida per la secretària acctal. de l’Ajuntament,
senyora Marta Puig Puig, que dóna fe d’aquest acte.
D’altra part, el senyor Eduard Heredia Venteo amb DNI 38145561S, en nom i
representació de la mercantil Obres i construccions Corbera SL, amb CIF
B65560302. Les seves facultats en qualitat d’administrador únic, resulten de
l’escriptura de constitució de la mercantil, formalitzada per la notària de
Corbera de Llobregat Sra. Laura Bea García, protocol núm. 282 de data 20
d’abril de 2011.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat i representació amb què
actuen i consideren necessària la formalització del contracte de les obres de
reparacions menors de calçades i ampliacions de voreres de diversos carrers del
municipi, en concret Jaume Balmes, Salvador Espriu, Pedreres, Trav. Font
Vella, Lluís Millet, Sant Jordi i La Salut, amb les clàusules següents:
Clàusula primera.
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 29 de juliol de 2014
va aprovar el Plec de clàusules administratives generals d’aquest Ajuntament,
aplicable en tot allò que no contradigui la normativa de contractes del sector
públic, que forma part integrant d’aquest contracte i que es troba publicat en el
perfil del contractant de l’Ajuntament.
Clàusula segona.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 10 de desembre
de 2018, va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i les set
memòries valorades, una per cada carrer on s’han d’executar obres, que han de
regular el procediment obert simplificat incoat per a la contractació de
referència, amb tramitació ordinària no subjecte a regulació harmonitzada, i
que formen part integrant d’aquest contracte.
Clàusula tercera.
Per Decret d’Alcaldia núm. 2019/41, d’11 de gener, es va requerir a la
mercantil Obres i construccions Corbera SL, amb CIF B65560302, la
presentació de la garantia definitiva per resultar l’empresa licitadora amb
l’oferta més avantatjosa de les presentades en aquesta licitació. S’adjunta
exemplar de la proposició econòmica presentada com a Annex I, així com acord
de requeriment com a Annex II.

Clàusula quarta.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 15 d’abril de 2019
va adjudicar el contracte de les obres de reparacions menors de calçades i
ampliacions de voreres de diversos carrers del municipi, en concret Jaume
Balmes, Salvador Espriu, Pedreres, Trav. Font Vella, Lluís Millet, Sant Jordi i La
Salut, a l’empresa Obres i construccions Corbera SL, amb CIF B65560302, per
import per import total de //228.831,00.-// €, 21% d’IVA exclòs. S’adjunta
exemplar de la constitució de la garantia com a Annex III, així com acord
d’adjudicació com a Annex IV.
I convenint ambdues parts, en qualitat d’adjudicant i adjudicatari, formalitzen
mitjançant signatura digital el present contracte de subministrament, pel qual,
P A C T E N, C O N V E N E N I

ATORGUEN

PRIMER. El senyor Eduard Heredia Venteo amb DNI 38145561S, en nom i
representació de la mercantil Obres i construccions Corbera SL, amb CIF
B65560302, es compromet a realitzar el contracte de les obres de reparacions
menors de calçades i ampliacions de voreres de diversos carrers del municipi,
en concret Jaume Balmes, Salvador Espriu, Pedreres, Trav. Font Vella, Lluís
Millet, Sant Jordi i La Salut, per import total de //228.831,00.-// €, 21% d’IVA
exclòs, amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, les
memòries valorades aprovades, el Plec de Clàusules Administratives Generals, i
les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva proposició.
SEGON. El termini d’execució de màxim 8 mesos i 18 dies s’iniciarà una vegada
aprovat per l’Ajuntament el Pla de seguretat i salut que haurà de ser presentat
per l’empresa adjudicatària en el termini màxim de cinc dies naturals a comptar
de l’enviament de la notificació d’adjudicació. A l’inici de les obres es signarà la
corresponent acta d’inici.
TERCER. El pagament de la despesa, per import total màxim del contracte de
276.885,51 euros (IVA inclòs), es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària núm. 1.1532.61915 de l’estat de despeses del vigent pressupost
municipal, en els termes de l’apartat cinquè de l’acord de la Junta de Govern
Local que s’adjunta com a Annex IV.
QUART. L’Ajuntament i l’empresa adjudicatària queden obligats a
l’acompliment del present contracte en totes aquelles clàusules dels plecs que
els afectin, i ambdós contractants se sotmeten expressament als preceptes de
les lleis de règim local que siguin d’aplicació, en tot allò no previst en el present
contracte.
I perquè consti, els atorgants s’afirmen en tot allò exposat en el present
document, signant-lo electrònicament amb certificats digitals reconeguts.
L’ALCALDESSA,

L’EMPRESA
ADJUDICATÀRIA,
LA SECRETÀRIA ACCTAL.,
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AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

NÚM. EXP. AJCOR 010333/2018

CONTRACTE D’OBRES

PROCEDIMENT: OBERT SIMPLIFICAT
TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA

Maria José Insa Pascual
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TÍTOL: PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGULA
L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE REPARACIÓ MENOR DE CALÇADES I
AMPLIACIONS DE VORERES DE DIVERSOS CARRERS
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I. DISPOSICIONS GENERALS
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
I.5.
I.6.
I.7.

Necessitat de la contractació
Objecte del contracte i divisió en lots
Naturalesa del contracte
Règim jurídic
Termini d’execució i durada del contracte
Condicions contractuals
Obligacions de caràcter ètic, social i mediambiental

II. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
II.5.
II.6.

Sistema de determinació del preu i pressupost màxim
Valor estimat del contracte
Partida pressupostària i existència de crèdit
Tributs
Revisió de preus
Forma de pagament

III. RÈGIM GENERAL DE DRETS I OBLIGACIONS
III.1. Obligacions generals de l’empresa adjudicatària
III.2. Obligacions de l’empresa adjudicatària en matèria de protecció de dades de
caràcter personal
III.3. Potestats i prerrogatives de l’Ajuntament
IV. PENALITATS
IV.1.
IV.2.
IV.3.
IV.4.

Incompliments
Penalitats
Procediment d’imposició de penalitats
Indemnitzacions per danys i perjudicis

V. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

VI.1. Tipus de tramitació
VI.2. Òrgan de contractació
VI.3. Responsable del contracte
VI.4. Perfil del contractant
VI.5. Capacitat i solvència de les persones licitadores
VI.6. Presentació d’ofertes i documentació a incloure
VI.7. Confidencialitat
VI.8. La Mesa de contractació
VI.9. Qualificació dels documents i obertura de proposicions
VI.10. Criteris de valoració de les ofertes
VI.11. Garantia definitiva
VI.12. Proposta d’adjudicació i requeriment de documentació
VI.13. Adjudicació del contracte
VI.14. Formalització del contracte

Maria José Insa Pascual

Signatura 1 de 1

26/11/2018

VI. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ

2

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

ebac3b4f92234799a76ec2419704345d001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Núm. Exp. General: 2852/2018
Referència: AJCOR0103332018

VI.15. Proposicions anormals o desproporcionades
VII. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
VII.1. Execució de la prestació i supervisió del contracte
VII.2. Modificació del contracte
VII.3. Termini de recepció de les prestacions del contracte
VII.4. Cessió
VII.5. Documentació relativa a la seguretat i salut en el treball
VII.6. Subcontractació
VII.7. Variants
VII.8. Notificacions electròniques
VII.9. Termini de garantia del contracte
VII.10. Senyalització
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ANNEX I. DECLARACIÓ RESPONSABLE (DEUC)
ANNEX II. CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT
ANNEX III. PART DEL CONTRACTE A SUBCONTRACTAR
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I. DISPOSICIONS GENERALS
I.1. Necessitat de la contractació
Pel que fa a les necessitats administratives a satisfer, així com a la idoneïtat de
l’objecte i contingut del contracte, es tracta de proveir de personal tècnic
especialitzat, atès que l’Ajuntament no disposa de mitjans personals propis idonis,
per a executar les actuacions objecte del contracte, extrems que queden acreditats
i justificats a l’expedient.
Ateses les característiques tècniques i especificacions concretes de l’objecte del
contracte, tal i com s’indica en la clàusula I.2 i a l’informe justificatiu, no procedeix
la divisió per lots del mateix.
I.2. Objecte del contracte i divisió en lots
L’objecte del contracte és l’execució de les obres de reparació menor de calçades i
ampliacions de voreres de diversos carrers del municipi, en els termes i condicions
establertes en les memòries valorades redactades a tal efecte pel tècnic municipal
Sr. Ricard Riba, amb un import d’execució total de les obres de 268.315,75 € 21%
d’IVA exclòs, i que formen part d’aquest contracte, amb una durada total d’execució
de 8 mesos i 18 dies. Els carrers objecte del contracte i les actuacions a realitzar
són les següents:

26/11/2018

a1) Calçades: Carrer Jaume Balmes; carrer Salvador Espriu i un tram del carrer de
les Pedreres (des del carrer de les Picaranyes i fins al carrer Abat Escarré). Es
preveuen els treballs de fresat i subministrament de mescla bituminosa en calent
sobre calçada i aplicació de marques vials. També s’inclou la reposició de la vorera
davant el núm. 8 del carrer de les Pedreres. Tot segons el que estableixen els punts
1.3 de les memòries valorades que formen part de l’expedient:
1. Memòria valorada obres reparació menor calçada carrer Jaume Balmes, amb
un import d’execució màxim de 44.591,33 €, 21% d’IVA exclòs, i un termini
d’execució de màxim 7 dies.
2. Memòria valorada obres reparació menor calçada carrer Salvador Espriu,
amb un import d’execució màxim de 48.943,43 €, 21% d’IVA exclòs, i un
termini d’execució de màxim 5 dies.
3. Memòria valorada obres reparació menor calçada carrer Pedreres, amb un
import d’execució màxim de 18.391,52 €, 21% d’IVA exclòs, i un termini
d’execució de màxim 20 dies.
a2) Obres d’ampliacions de voreres: Vorera esquerra de la travessia Font Vella;
tram inicial del carrer Lluís Millet (del núm. 2 al núm. 8); núms. 13 i 15 del carrer
Lluís Millet; núms. 2, 4 i 4bis del carrer Sant Jordi i núms. 17 a 29 del carrer de la
Salut; i núms 1 i 3 del carrer Jaume Balmes. Es renova la xarxa d’enllumenat públic
en els trams d’actuació del carrer Lluís Millet. Tot segons el que estableixen els
punts 1.3 de les memòries valorades que formen part de l’expedient:
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1. Memòria valorada obres ampliació voreres esquerra Trv. Font Vella i tram
inicial vorera carrer Lluís Millet, amb un import d’execució màxim de
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64.303,77 €, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució de màxim 2,5
mesos.
2. Memòria valorada obres ampliació vorera carrer Lluís Millet (13-15), amb un
import d’execució màxim de 38.691,56 €, 21% d’IVA exclòs, i un termini
d’execució de màxim 1 mes.
3. Memòria valorada obres ampliació vorera carrer Sant Jordi (2, 4 i 4 bis) i
carrer de la Salut (17 a 29), amb un import d’execució màxim de 30.171,88
€, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució de màxim 1 mes.
4. Memòria valorada obres ampliació tram inicial vorera esquerra carrer Jaume
Balmes, amb un import d’execució màxim de 23.222,26 €, 21% d’IVA
exclòs, i un termini d’execució de màxim 1 mes.
Ateses les característiques del contracte i la localització de les obres a executar, la
pluralitat de contractistes diferents podria ocasionar molta dificultat en la
coordinació de les diferents prestacions sol·licitades i generar més molèsties a la
ciutadania.
I.3. Naturalesa del contracte
Aquest contracte és administratiu d'acord amb l'article 25.1.a) de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i d’obres segons l'article 13 de la
mateixa llei i es regula en els articles 237 al 246 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic i 118 i següents del RD 1098/2001, de
12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de Contractació de les
Administracions Públiques.
I.4. Règim jurídic
El present contracte es regirà:
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Pel present Plec de clàusules.
Per les memòries valorades que formen part de l’expedient.
Pel plec de clàusules administratives generals d'aquest Ajuntament, en tot
allò que no contradigui la normativa de contractes del Sector Públic.
Per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP)
Pel Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector
Públic.
Pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgent en matèria de
contractació pública.
Per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril que aprova el text refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya.
Pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
Per les restants normes de Dret Administratiu, amb caràcter supletori.
En defecte d'aquest últim, per les normes del Dret Privat.

Maria José Insa Pascual
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I.5. Termini d’execució
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El termini d’execució màxim es fixa en 8 mesos i 18 dies, que és el sumatori de tots
els terminis d’execucions parcials de les memòries valorades que composen aquest
contracte, a comptar de la data d’inici de les obres, la qual haurà d’efectuar-se en
el termini màxim de 5 dies naturals comptats a partir de la notificació de l’acord
d’adjudicació i, en tot cas, una vegada aprovat el pla de seguretat i salut que haurà
de presentar l’empresa adjudicatària, si escau, tal i com s’estableix en la clàusula
VII.4.
A l’inici de les obres es signarà la corresponent acta d’inici. En funció de la
signatura de l’acta d’inici, les obres s’executaran en part dins l’anualitat 2019.
I.6. Condicions contractuals
La prestació s’ajustarà a les condicions que figuren en aquest Plec, que serà part
integrant del contracte.
I.7. Obligacions de caràcter ètic, social i mediambiental
L'Ajuntament de Corbera de Llobregat, en la realització dels serveis i treballs
objecte del contracte, sol·licita de les empreses contractistes l'adopció de les
mesures de promoció social especialment en els àmbits indicats a continuació. Els
licitadors estaran obligats a adoptar aquelles mesures que resultin obligatòries per
prescripció d'alguna norma, i podran aportar la documentació justificativa per via
electrònica a la seu electrònica de l’Ajuntament, en relació als següents aspectes:







Mesures d'impuls a la contractació de persones amb discapacitats o amb
dificultats particulars d'inserció en el mercat laboral.
Mesures d'impuls de la igualtat de dones i homes en l'àmbit laboral i
empresarial.
Mesures per combatre l'atur.
Mesures d'impuls per a la contractació de persones pertanyents a col·lectius
en situació de risc.
Mesures de conciliació de la vida familiar.
Mesures per a afavorir la formació en el lloc de treball.
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Tanmateix, els participants a la present licitació hauran de concórrer sota les
presents condicions:





Maria José Insa Pascual
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El licitador s’assegurarà que els serveis objecte del contracte es
desenvolupin respectant les normes sociolaborals vigents a Catalunya,
Espanya i la Unió Europea, o de l'Organització Internacional del Treball.
La present licitació es farà respectant les provisions contingudes a la
Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb
discapacitat, així com els criteris d'accessibilitat universal, tal com estableix
el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i
la seva inclusió social.
En tota la documentació, publicitat, imatge o material que han d'aportar els
licitadors, o que siguin necessaris per a l'execució del contracte, s’ha de fer
un ús no sexista del llenguatge, s’ha d’evitar qualsevol imatge
discriminatòria de les dones o estereotips sexistes i s’ha de fomentar amb
valors d'igualtat la presència equilibrada, la diversitat i la corresponsabilitat.
Clàusula de transparència general.- L'adjudicatari resta obligat a informar de
les retribucions que perceben els càrrecs directius si el volum de negoci de
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l'empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les
administracions públiques supera el 25% del volum general de l'empresa.
Clàusula de dret d'accés a la informació pública.- El contractista es
compromet a facilitar a l'Ajuntament, en compliment de les obligacions de
transparència a les quals resta sotmès, aquella informació que li sigui
requerida per tal de fer efectius la publicitat activa i el dret d'accés a la
informació pública dels ciutadans, amb relació a la prestació contractada.
Clàusula de transparència col·laborativa.- L'adjudicatari resta obligat a
facilitar a l'Ajuntament la informació establerta a la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, referent a les
activitats directament relacionades amb el sector públic.
Clàusula de bon govern.- Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una
conducta èticament exemplar i han d’actuar per evitar la corrupció en
qualsevol de les seves possibles formes. En aquest sentit –i al marge
d'aquells altres deures vinculats al principi d'actuació esmentat en el punt
anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als quals els
licitadors i els contractistes han d'adequar la seva activitat- assumeixen
particularment les obligacions següents:
o Comunicar immediatament a l'òrgan de contractació les possibles
situacions de conflicte d'interessos.
o No sol·licitar directament o indirectament, que un càrrec o empleat
públic influeixi en l'adjudicació del contracte.
o No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges
personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a persones
vinculades amb el seu entorn familiar o social.
o No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
o Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència
competitiva, i abstenir-se de realitzar conductes que tinguin com a
objectiu restringir o falsejar la competència, o que puguin produir
l'efecte d'impedir-la, com per exemple els comportaments col•lusoris
o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació
d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.).
o Denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i
relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués
coneixement.
o Aplicar la màxima diligència en el coneixement, el foment i el
compliment de la legalitat vigent.
o Garantir el principi d'indemnitat als denunciants d'irregularitats.



Clàusules de transparència fiscal o activitats il·lícites de les empreses:
Clàusula sobre l'activitat financera de les empreses.- L'empresa contractada
declara que ni ella ni les empreses subcontractistes o empreses filials o
interposades no efectuen operacions financeres contràries a la normativa
tributària, en paradisos fiscals o en països que no tinguin normes sobre
control de capitals (segons la llista de països elaborada per l’Organització
per a la Cooperació i el desenvolupament econòmic (en endavant OCDE) o la
Comissió Europea o avalada per aquestes institucions o, si no n’hi ha, per
l'Estat espanyol).
Clàusules de transparència fiscal.- Els contractistes i els subcontractistes,
incloses les filials o empreses vinculades que executin el contracte, es
comprometen a executar el contracte amb criteris d’equitat i transparència
fiscal, per la qual cosa els ingressos o beneficis procedents d’aquest
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contracte públic han de ser íntegrament declarats i tributats d’acord amb la
legislació fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar domicilis
fiscals inclosos en algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per
l’OCDE o la Comissió Europea, bé sigui de forma directa o a través de les
empreses filials.
II. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE
II.1. Sistema de determinació del preu i pressupost màxim
El sistema per a la determinació del preu del contracte és l’establert a l’art. 100 de
la LCSP i arts. 27 i 28 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
El pressupost per a l’execució del contracte és de 268.315,75 €, 21% d’IVA exclòs,
324.662,06 €, IVA inclòs, amb previsió d’execució dins els exercicis 2018 i 2019.
II.2. Valor estimat del contracte
El valor estimat d'aquest contracte, segons l'article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic és de 268.315,75 €, IVA exclòs, segons
el següent detall:
Import
268.315,75 €

Import pròrroga
-€

Import modificació
-€

TOTAL
268.315,75 €

II.3. Partida pressupostària i existència de crèdit
Les prestacions objecte d’aquest contracte es finançaran amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 11.1532.61915 del pressupost municipal vigent, subordinades al
crèdit que es consigni en el pressupost de l’any 2019, i resta condicionada a
l’existència de crèdit suficient.
L’autorització o realització de les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al
crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.

26/11/2018

II.4. Tributs
A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors comprenen
els tributs que li siguin d'aplicació segons les disposicions vigents, a excepció de
l'IVA, que figurarà en quantitat apart.
II.5. Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus atès l’establert a l’article 103 de la LCSP.
II.6. Forma de pagament

Maria José Insa Pascual
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La forma de pagament del preu del contracte serà la legalment establerta, una
vegada presentades les corresponents factures mensuals i degudament conformada
pels departaments corresponents.
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L’empresa adjudicatària presentarà factura pels treballs realitzats que
s’acompanyarà amb la certificació d’obra corresponent. Les certificacions es
realitzaran mensualment en base als amidaments executats.
Les factures s’han de presentar en el Registre Electrònic de Factures de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, disponible mitjançant l’aplicació e-Fact
accessible des de la pàgina web municipal. En totes les factures electròniques la
identificació dels centres gestos es farà mitjançant els següents codis DIR3:




Oficina comptable: L01080728 Ajuntament de Corbera de Llobregat Intervenció Comptabilitat
Òrgan gestor: L01080728 Ajuntament de Corbera de Llobregat
Unitat tramitadora: L01080728 Corbera de Llobregat - Centres Gestors

III. RÈGIM GENERAL DE DRETS I OBLIGACIONS
III.1. Obligacions generals de l’empresa adjudicatària
L’empresa adjudicatària assumeix, a més de les obligacions indicades en el present
Plec, que tindran caràcter d’essencials, les següents:
a) L’empresa adjudicatària serà responsable, civil i administrativament, dels
danys que es causin a terceres persones o als seus béns i instal·lacions,
àdhuc els municipals, com a conseqüència de les operacions que requereixi
la prestació del contracte, o pel mobiliari i instal·lacions adscrites al mateix,
ja sigui per culpa, negligència o fortuïtament. Per aquests motius el/la
contractista, dins del mes següent a la formalització del contracte, restarà
obligat a subscriure la corresponent pòlissa d’assegurances que cobreixi la
responsabilitat objectiva fins a 500.000 euros per cada accident, dany o
perjudici ocasionat durant la prestació de l’execució, en els termes
avantdits.

26/11/2018

b) L’empresa adjudicatària també assumirà les responsabilitats que en matèria
laboral puguin derivar-se de la contractació del personal afecte als serveis,
així com en matèria de prevenció de riscos laborals i seguretat en el treball.
c) L’empresa adjudicatària respon de l’execució correcta de les obres d’acord
amb les condicions establertes en aquest plec i en la memòria valorada.
Aquesta obligació té el caràcter d’obligació essencial.
d) L’empresa adjudicatària executa el contracte al seu risc i ventura, no podent
cedir-lo o traspassar-lo a terceres persones.
e) Indemnitzar a tercers pels danys de qualsevol tipus que puguin produir-se
en persones o en coses com a conseqüència de la prestació, per actes propis
de l’empresa adjudicatària o dels seus treballadors, amb total indemnitat de
l’Ajuntament.
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f) Especificar les persones concretes que executaran les prestacions
la seva afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament
l'execució del contracte. Durant la vigència del contracte, cal
prèviament a l'Ajuntament qualsevol substitució o modificació
persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret.

i acreditar
a l'inici de
comunicar
d'aquelles
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g) Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat
social, de seguretat i de prevenció de riscos laborals. Els TC2 hauran de ser
presentats mensualment així com la documentació escaient quan
s’incorporin nous treballadors. L’adjudicatari designarà un interlocutor amb
l’Ajuntament en matèria de prevenció de riscos.
III.2. Obligacions de l’empresa adjudicatària en matèria de protecció de
dades de caràcter personal
L’empresa adjudicatària haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella
informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte a la qual se
li hagués donat el referit caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seva
pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal.
L’empresa adjudicatària i el seu personal estan obligats a guardar secret
professional respecte a les dades de caràcter personal dels quals hagi pogut tenir
coneixement per raó de la prestació del contracte, obligació que subsistirà encara
després de la finalització del mateix, de conformitat amb l’article 10 de la Llei
Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre de 1999.
L’adjudicatari haurà de formar i informar al seu personal de les obligacions que en
matèria de protecció de dades estiguin obligats a complir en el desenvolupament de
les seves tasques per a la prestació del contracte, especialment les derivades del
deure de secret, responent l’empresa adjudicatària personalment de les infraccions
legals que per incompliment dels seus empleats es pogués incórrer.
Si el contracte adjudicat implica el tractament de dades de caràcter personal
l'adjudicatari, haurà de respectar en la seva integritat la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la seva normativa
de desenvolupament, de conformitat amb l’establert en la Disposició Addicional 25
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

26/11/2018

III.3. Potestats i prerrogatives de l’Ajuntament
L’Ajuntament ostenta la prerrogativa d’interpretar les clàusules que regulen la
contractació i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. Igualment, podrà
modificar per raons d’interès públic el seu contingut o acordar-ne la seva revocació,
amb els límits i els efectes previstos a la normativa vigent.
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i
efectes dels contractes administratius seran resoltes per l'òrgan de contractació
competent, els acords del qual posaran fi a la via administrativa i contra els
mateixos haurà lloc a recurs contenciós-administratiu, conforme al previst per La
Llei reguladora de la esmentada jurisdicció, sense perjudici que els interessats
puguin interposar recurs potestatiu de reposició, previst en els arts. 116 i 117 de La
Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Maria José Insa Pascual
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A més de les prerrogatives reconegudes a la normativa de contractació pública que
esdevinguin aplicables ostentarà les potestats següents:
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a) No respondre, en cap cas, de la falta de pagament de l’empresa adjudicatària
als seus proveïdors.
b) Resoldre el contracte en el supòsit que l’empresa adjudicatària incompleixi les
obligacions que se’n deriven, sense dret a cap tipus d’indemnització i sense
perjudici de la reclamació que l’Ajuntament pugui efectuar-li pels danys i
perjudicis causats.
c) La contractació per part de l’empresa adjudicatària del personal necessari per
l’execució del contracte no atorga en favor del seus treballadors cap relació
laboral ni de dependència amb l’Ajuntament. La seva situació i retribucions es
regularan per les normes del dret laboral, a càrrec exclusivament de l’empresa
adjudicatària.
IV. PENALITATS
IV.1. Incompliments

26/11/2018

A) Tenen la consideració d’incompliments molt greus:
1) L’abandonament de l’execució d’alguna prestació del contracte
considerada com a obligatòria sense causa justificada.
2) La falsedat o falsificació de les dades corresponents a les activitats
desenvolupades.
3) Qualsevol conducta constitutiva de delicte.
4) Les ofenses verbals o físiques o el tractament vexatori greu a la
ciutadania i/o als/les treballadors/res municipals.
5) L’incompliment de les directrius que es reserva l’Ajuntament en
l’acompliment del contracte o impedir que aquest pugui desenvolupar les
funcions de fiscalització i control que li són pròpies.
6) L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en
aquest plec.
7) Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el
medi ambient d’acord amb la legislació vigent.
8) La prestació manifestament defectuosa o irregular del contracte, amb
incompliment de les condicions establertes.
9) L'incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el
seu personal.
10) La cessió, sots-arrendament o traspàs, total o parcial, del contracte, o
cessació de la prestació del servei sens que hi concorrin les
circumstàncies legals que la legitimin.
11) La desobediència reiterada, més de dues vegades, a les ordres escrites
de l'Ajuntament, relatives a l'execució del contracte.
12) La no utilització dels mitjans mecànics i/o humans oferts.
13) Ús de mitjans en mal estat de conservació o decoro.
14) L’acumulació o reiteració de tres faltes greus en un període de 6 mesos.
B) Tenen la consideració d’incompliments greus:

Maria José Insa Pascual
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1) El retard sistemàtic en l’execució d’alguna de les prestacions del
contracte, que ocasioni perjudici o distorsió del mateix.
2) El tractament vexatori a la ciutadania i/o als/les treballadors/res
municipals, exceptuant que aquest tractament reunís les característiques
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per a classificar-lo com a molt greu.
3) L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les
prestacions.
4) Incompliment d'acords o decisions de l'Ajuntament sobre variacions de
detall que no impliquin despeses per a l'empresa adjudicatària.
5) Irregularitats inadmissibles en l’execució del contracte, d'acord amb les
condicions fixades en el present Plec.
6) La no sistemàtica prestació defectuosa o irregular del contracte.
7) El fet de no estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i
de Seguretat Social.
8) L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa
general sobre prevenció de riscos laborals.
9) L’incompliment, per causes imputables a l'adjudicatari, de formalització
del contracte dins el termini indicat.
9) La comissió de tres faltes lleus en un període de 6 mesos.
C) Tenen la consideració d’incompliments lleus:
1) El retard ocasional i la negligència o descuit en el compliment de les
obligacions derivades del contracte, sempre que no causin un detriment
important que impliqui la seva qualificació com a greu.
2) Totes les altres no previstes anteriorment i que infringeixin d'alguna
manera les condicions establertes en aquest Plec, sempre que siguin en
perjudici lleu del servei.
IV.2. Penalitats
A) Per les infraccions qualificades de molt greus:
1) Si consistissin a deixar de prestar una execució obligatòria o produïssin
un dany avaluable econòmicament: multa pel valor del quàdruple del
servei deixat de prestar o del dany produït.
2) Si no fossin avaluables econòmicament: multes de 1.201 € a 3.000 €,
podent donar lloc a la resolució del contracte en els casos previstos per
la legislació aplicable.
3) La revocació del contracte sense dret a cap tipus d’indemnització.

26/11/2018

B) Per les infraccions qualificades de greus:
1) Si consistissin a deixar de prestar una execució obligatòria o produïssin
un dany avaluable econòmicament: multa pel valor del triple del servei
deixat de prestar o del dany produït.
2) Si no fossin avaluables econòmicament: multes de 301 € a 1.200 €.
C) Per les infraccions qualificades de lleus: amb advertència i amonestació quan
sigui la primera vegada, i multes de fins 300 €, les consecutives.
Quant la infracció es produís després d'haver estat sancionat el contractista per tres
infraccions qualificades de molt greus, l'Ajuntament podrà optar per la rescissió del
contracte amb la reclamació dels danys i perjudicis que s’escaiguin.

Maria José Insa Pascual
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IV.3. Procediment d’imposició de penalitats
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1.- La imposició de penalitats es realitzarà prèvia tramitació de l’expedient que
correspongui a l’empara de la LCSP.
2. La resolució de l’expedient anirà a càrrec de l’òrgan que originàriament tingui
atribuïda la competència respecte del tipus de penalitat de què es tracti.
3. En el cas de penalitats lleus que donin lloc a advertència i/o amonestació, es
dictarà Decret d’Alcaldia sense que sigui necessari tramitar el procediment
sancionador.
IV.4. Indemnitzacions per danys i perjudicis
Amb independència de la imposició de la penalitat corresponent i/o de la resolució
del contracte, l'empresa adjudicatària indemnitzarà l'Ajuntament per la manca
total, deficient o incompleta execució per part d'aquell i sempre que els esmentats
fets ocasionin un perjudici a la Corporació al suplir aquesta la feina de l'adjudicatari
per medis propis o aliens.
Els supòsits de demora a l’execució dels terminis totals o parcials s’entendran en tot
cas com una vulneració de les condicions essencials d’execució del contracte
resultant d’aplicació l’establert als articles 192 a 196 de la LCSP.
V. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
El contracte s’extingirà pel seu compliment o per resolució.
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest Plec
i en els fixats en els articles 211 i 313 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic i amb el procediment establert als articles 109 a 113
del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i
així també en les condicions i amb els efectes assenyalats als articles 245 i 246 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
També serà causa de resolució del contracte l'incompliment per part de
l'empresari/adjudicatari del deure d'afiliació i alta en la Seguretat Social del
personal que contracti en l'execució del servei.

26/11/2018

VI. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
VI.1. Tipus de tramitació
El present contracte s’adjudicarà pel procediment obert simplificat, previst i regulat
per l’art. 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
i, en conseqüència, la seva adjudicació es realitzarà a favor de la proposició que
tingui una millor relació qualitat-preu en benefici dels interessos municipals, tenint
en compte els criteris bàsics de selecció establerts a la clàusula corresponent,
d'acord amb l'estipulat a l'art. 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
VI.2. Òrgan de contractació
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Atesa la quantia i la durada del contracte, l’òrgan de contractació serà la Junta de
Govern Local per delegació de l’Alcaldia efectuada en Decret núm. 2018/757, de 3
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de maig de 2018, reservant-se l’Alcaldia els actes administratius de tràmit.
VI.3. Responsable del contracte
Segons preveu l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, el responsable d'aquest contracte és el tècnic municipal Sr. Ricard
Riba, tel. 93.650.02.11 Ext. 2089, correu electrònic: rriba@corberadellobregat.cat,
qui també assumirà la supervisió de les obres.
VI.4. Perfil del contractant
Tant l’aprovació de l’expedient i dels plecs com tots aquells actes administratius
que es dictin en la tramitació de l’expedient seran objecte de publicació al Perfil del
Contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat. Així mateix, l'obertura del
termini de presentació de proposicions es farà públic mitjançant la inserció de
l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant que es troba allotjat a la Plataforma
de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, al que es pot accedir
mitjançant
l’opció
Perfil
del
Contractant
del
web
municipal
http://www.corberadellobregat.cat,
o
bé
mitjançant
el
següent
enllaç
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/corberadellobregat
VI.5. Capacitat i solvència de les persones licitadores
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin incurses en
prohibicions de contractar.
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La capacitat d'obrar dels empresaris i la no concurrència de prohibicions de
contractar s'acreditarà mitjançant la inscripció en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic. En conseqüència, és
requisit indispensable estar inscrit en un registre oficial de licitadors per a poder
presentar proposicions.
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic acredita, a tenor de l'en ell reflectit i excepte prova en contrari, les
condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar,
representació, habilitació professional o empresarial, i altres circumstàncies
inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de
contractar que hagin de constar en aquest.
En el supòsit de persones jurídiques dominants d'un grup de societats, es podrà
tenir en compte a les societats pertanyents al grup, a efectes d'acreditació de la
solvència econòmica, financera i tècnica o professional, o de la corresponent
classificació, en el seu cas, de la persona jurídica dominant, sempre que aquesta
acrediti que efectivament disposa dels mitjans de les esmentades societats
necessaris per a l'execució dels contractes.

Maria José Insa Pascual

Signatura 1 de 1

Així també, podran presentar proposicions les unions d’empresaris que es
constitueixin temporalment a l’efecte, de conformitat amb l’art. 69 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Cadascun dels
empresaris que componen l’agrupació haurà d'acreditar la seva capacitat d’obrar i
la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, amb la presentació de la
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documentació a què fan referència les clàusules següents, tenint que indicar en
document privat els noms i circumstancies dels empresaris que la subscriguin, la
participació de cadascun d’ells i la persona o entitat que, durant la vigència del
contracte, ha d’ostentar la plena representació de tots ells davant l’Ajuntament i
que assumeixin el compromís de constituir-se en Unió Temporal de Empreses (art.
24 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques). L’esmentat document haurà d'estar signat pels representants de cada
una de les empreses components de la Unió.
La presentació de proposicions pressuposa, per part del licitador, l'acceptació
incondicionada de les clàusules d'aquest Plec i la declaració responsable conforme
reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per a contractar amb
l’Ajuntament i que, com a mínim, han de ser les següents:










Que l'empresa està facultada per contractar amb l'Ajuntament, ja que té
capacitat jurídica i d'obrar i no es troba en cap de les circumstàncies que es
fixen en l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic i concordant en el Reglament general, aprovat per Reial decret
legislatiu 1098/2001, de 12 d'octubre.
Que l’empresa compleix amb el contingut de les clàusules previstes al punt
I.7 del present plec.
Que l’empresa compta amb les autoritzacions legals necessàries per exercir
l'activitat.
Que l’empresa es troba inscrita en un Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Públic.
Que l’empresa no té amb l’ajuntament cap tipus de deute de naturalesa
tributària o via de constrenyiment, ni, en el seu cas, deutes no ateses en
període voluntari.
En el cas que l'empresa no sigui nacional espanyola, la submissió expressa a
la Llei espanyola i als Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre jurisdiccional de
Corbera de Llobregat, o en el seu cas, Barcelona.
Si s’escau, l'existència del compromís a què es refereix l'article 75.2 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec.

26/11/2018

VI.5.1. Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera, i de la
solvència tècnica o professional
Les empreses que es presentin a la licitació podran acreditar la seva solvència
econòmica i tècnica, a través dels mitjans següents:
1. Solvència econòmica
Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de més volum de
negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys per un import igual o superior a
l’establert com a pressupost base de licitació.

Maria José Insa Pascual
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El volum anual de negocis del licitador o candidat s'ha d'acreditar per mitja
seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari
inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi el registre oficial en què
d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil

dels
esta
hagi
han
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d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
2. Solvència tècnica o professional
Relació de les obres executades en els últims cinc anys, similars o iguals als de
l’objecte del contracte, que inclogui codi CPV, import, dates i el destinatari públic o
privat, d'aquests. Els serveis o treballs efectuats s'han d'acreditar mitjançant
certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una
entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest o, si manca aquest certificat, mitjançant una declaració
de l'empresari.
Amb el requisit mínim que l'import anual acumulat de l'any de més execució sigui
igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte, això és 187.821,03 €.
Per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional,
es reconeixen plens efectes jurídics a les dades que consten en el certificat
d'inscripció al Registre electrònic d'empreses licitadores de la Generalitat de
Catalunya, d'acord amb el que determina la Disposició addicional segona, apartat 3,
de la Llei 2/2014 del Parlament de Catalunya, de 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic; i al Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades de les Administracions Publiques, en els termes establerts
en la LCSP.
En les UTE, totes les empreses que en formen part han d'acreditar la seva
solvència, en els termes indicats en aquesta clàusula. Per tal de determinar la
solvència de la unió temporal, s'acumula l'acreditada per cadascuna de les seves
integrants.
VI.6. Presentació d’ofertes i documentació a incloure

26/11/2018

Presentació d’ofertes
La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i
presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina
de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector
Públic de la Generalitat de Catalunya (PCSP), disponible en el perfil del contractant
de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat http://www.corberadellobregat.cat.
La utilització d'aquests serveis suposa:




La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.
La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.
L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.

Maria José Insa Pascual

Signatura 1 de 1

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins
del termini de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà al de publicació de
l'anunci de licitació en el perfil de contractant, exclusivament de forma electrònica a
través de l'eina de Presentació d'ofertes Via Sobre Digital 2.0 que la Plataforma de
Contractació del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya (PCSP) posa a la
disposició de candidats i entitats licitadores per a tal fi.
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Per participar en aquesta licitació, és necessari que els licitadors interessats es
registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Contractació del Sector
Públic de la Generalitat de Catalunya (PCSP), disponible mitjançant l’opció Perfil del
Contractant del web municipal http://www.corberadellobregat.cat, o bé mitjançant
el següent enllaç https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/corberadellobregat.
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar
signats electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article
10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques, i redactats en qualsevol de les llegües cooficials de
Catalunya.
Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics que continguin
l'oferta fins al moment de la seva obertura, l'eina xifrarà aquests arxius electrònics
en l'enviament.
Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat licitadora un
justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell
de temps.
D'acord amb l'article 159.4.c de la LCSP, les proposicions hauran de presentar-se
necessària i únicament en el registre indicat en l'anunci de licitació, essent per a
aquest cas el registre telemàtic.
Documentació a incloure
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un únic arxiu
electrònic “Sobre únic: Proposició per licitar a la contractació de les obres de
reparacions menors de calçades o ampliacions de voreres de diversos carrers”,
signat pel licitador, en el qual s’inclouran els documents signats següents:
a) Declaració responsable conforme al Document Europeu Únic de
Contractació – DEUC, segons link indicat a l’Annex I, i seguint les
instruccions facilitades a tal efecte, on haurà de constar el contingut mínim
següent, complimentant la plantilla facilitada dins l’eina de preparació
d’ofertes:

26/11/2018

o

o
o

Maria José Insa Pascual
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o

Que l'empresa està facultada per contractar amb l'Ajuntament, ja que té
capacitat jurídica i d'obrar i no es troba en cap de les circumstàncies que
es fixen en l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic i concordant en el Reglament general,
aprovat per Reial decret legislatiu 1098/2001, de 12 d'octubre.
Que el signant ostenta la representació de la societat que presenta
l'oferta.
Que l’empresa compleix amb els requisits de capacitat i solvència dels
articles 84 a 90 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic i compta amb la pertinent classificació al Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores o Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de l’Estat. En el DEUC haurà de constar el certificat o
número d’inscripció en el Registre Oficial consignat.
Que l’empresa compta amb les autoritzacions necessàries per exercir
l'activitat.
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Que l’empresa compleix amb el contingut de les clàusules previstes al
punt I.7 del present plec.
Que l’empresa no té amb l’ajuntament cap tipus de deute de naturalesa
tributària o via de constrenyiment, ni, en el seu cas, deutes no ateses en
període voluntari.
En el cas que l'empresa no sigui nacional espanyola, la submissió
expressa a la Llei espanyola i als Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre
jurisdiccional de Barcelona.
Si s’escau, l'existència del compromís a què es refereix l'article 75.2 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

La manca del DEUC amb la consignació de tots els apartats mínims citats
anteriorment, suposarà l’exclusió automàtica de l’empresa licitadora, sense
possibilitat de ser esmenat amb posterioritat.
b) Criteris avaluables automàticament.
Es presentarà conforme l’establert a l’Annex II, essent complimentat
mitjançant la plantilla facilitada a tal efecte dins l’eina de preparació
d’ofertes. Així mateix es podrà aportar qualsevol altra document que acrediti
la veracitat dels criteris oferts per l’empresa licitadora.
c) Altres documents.
En aquest apartat es podrà presentar l’Annex III, essent complimentat
mitjançant la plantilla facilitada a tal efecte dins l’eina de preparació
d’ofertes, relatiu a la part del contracte que es té intenció de subcontractar, i
qualsevol altre document relatiu a l’execució de les obres que l’empresa
licitadora vulgui incloure. Quant a les empreses que es tingui intenció de
subcontractar, s’haurà de presentar en aquest apartat el DEUC per a
cadascuna de les mateixes on consti que estan inscrits en un Registre oficial
d’empreses licitadores, acreditant que tenen la capacitat d’obrar i solvència
requerides. Així mateix s’aportarà totes les dades relatives a la persona que
hagi d’exercir les funcions de coordinador en matèria de seguretat i salut, en
els termes de la clàusula VII.6.

26/11/2018

VI.7. Confidencialitat
Els òrgans de contractació, de conformitat amb l’article 133.1 LCSP, no podran
divulgar la informació facilitada pels empresaris i que aquests hagin designat com a
confidencial. A aquests efectes, els licitadors hauran d'incorporar una relació amb la
documentació a la qual hagin donat aquest caràcter. La declaració de
confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o
interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les
dades incloses en el DEUC o declaració anàloga.

Maria José Insa Pascual

Signatura 1 de 1

En el cas que no constés aquesta relació, s'entendrà que no hi ha cap dada de la
proposició presentada pel licitador que tingui caràcter confidencial.
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D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
VI.8. La Mesa de Contractació
La Mesa de contractació serà presidida pel president de la Corporació, o membre
d’aquesta que el substitueixi i formaran part de la mateixa com vocals el secretari
de la Corporació, l’interventor de la Corporació o funcionaris que els substitueixin,
un lletrat adscrit als serveis jurídics municipals, i actuarà com a Secretari de la
mesa la persona responsable del servei de Contractació o persona que la
substitueixi.
Tots els membres de la Mesa tindran veu i vot, menys el secretari de la mesa que
solament tindrà veu.
No obstant, l’òrgan de contractació podrà designar altres vocals dels esmentats a
l’apartat anterior, essent publicats els canvis en el perfil del contractant.
VI.9. Qualificació dels documents i obertura de proposicions
La Mesa de Contractació serà l’encarregada de l'obertura i de la valoració de les
proposicions.
L'obertura de les proposicions es realitzarà a través de la Plataforma de
Contractació del Sector Públic, garantint que no es durà a terme fins que hagi
finalitzat el termini per a la seva presentació.

26/11/2018

Una vegada transcorregut el termini per a presentar les proposicions, la Mesa de
contractació procedirà en acte públic a l’obertura dels Sobres Únics que contindran
tots els documents indicats en la clàusula VI.6 Presentació d’Ofertes i Documentació
a incloure. En cas d'observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses
licitadores afectades perquè els esmenin en el termini màxim de dos dies.
Una vegada esmenats, si s'escau, els defectes en la documentació administrativa,
la mesa l'avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses,
així com, en el seu cas, les causes de l'exclusió, i procedirà a la seva valoració que
s'efectuarà de forma automàtica d'acord amb les fórmules establertes en la clàusula
VI.10 d'aquest plec, generant-se la proposta d'adjudicació a favor del licitador que
obtingui la millor puntuació.
Realitzada la proposta d'adjudicació, la Mesa de Contractació procedirà, en aquest
acte, a comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que
l'empresa està degudament constituïda, que el signant de la proposició té poder
bastant per formular l'oferta i no està incursa en cap prohibició per contractar.

Maria José Insa Pascual
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D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LCSP, la presentació de les
proposicions suposa l'autorització a la Mesa i a l'òrgan de contractació per consultar
les dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
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Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors econòmics en un Estat membre de
la Unió Europea.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques
aquestes circumstàncies mitjançant el perfil de contractant. Així mateix, d'acord
amb l'article 95 de la LCSP la mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els
aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les
perquè en presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb l'article 22
del RGLCAP, disposaran d'un termini de cinc dies naturals sense que puguin
presentar-se després de declarades admeses les ofertes.
Aquestes peticions d'esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través d'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública, d'acord amb allò que preveu la clàusula VII.7.
d'aquest plec.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa,
les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els
models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en
l'import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui
d'error o inconsistència que la fa inviable.
L'existència d'errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores
implicarà l'exclusió d'aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar
afectat el principi d'igualtat, en els casos d'errors que impedeixen determinar amb
caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin
realitzar la valoració de les ofertes.
La manca de signatura de l'oferta econòmica per persona amb poders suficients
podrà ser esmenada en el termini de 24 hores, a comptar de la notificació verbal de
l’existència del defecte, feta per la mesa de contractació en el mateix acte
d'obertura de les proposicions. La no esmena d'aquest defecte és causa de no
acceptació de l'oferta del licitador.

26/11/2018

En cas de divergència entre l'oferta econòmica expressada en lletres i l'expressada
en xifres, prevaldrà l'expressada en lletres.
La mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de
formular la seva proposta d'adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes
quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les
especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites
prescripcions no seran objecte de valoració.
De l’obertura dels sobres s’aixecarà acta que serà signada per Secretari i President
de la Mesa, i publicada en el perfil del contractant.
VI.10. Criteris de valoració de les ofertes
VI.10.1. Criteris avaluables de forma automàtica (fins a 100 punts)

Maria José Insa Pascual
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L’únic criteri que se seguirà per a la valoració de les ofertes i la seva adjudicació és
el del preu més baix. L’oferta econòmica amb el preu més baix obtindrà 100 punts,
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i la resta d’ofertes es puntuaran linealment fins a 0 punts, que correspondrà a
l’import de licitació.
VI.10.2. Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració, es produeixi
un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, s'utilitzaran els següents
criteris per resoldre aquesta igualtat:
1r: Les proposicions presentades per entitats sense ànim de lucre, amb
personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o l'activitat tingui relació
directa a fi del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o
regles fundacionals i figurin inscrites en el corresponent registre oficial.
2n: Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini
de presentació d'ofertes, incloguin mesurades de caràcter social i laboral que
afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
3r: Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del
termini de presentació d'ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge
de treballadors amb discapacitat superior al qual els imposi la normativa.
En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les quals haguessin
empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral
amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al qual els
imposi la normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte el
licitador que disposi del major percentatge de treballadors fixos amb
discapacitat en la seva plantilla.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el present
apartat serà aportada pels licitadors en el moment en què es produeixi l'empat, i no
amb caràcter previ.
VI.11. Garantia definitiva

26/11/2018

La garantia definitiva respondrà dels conceptes que esmenta l'art. 110 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
La garantia definitiva serà l'equivalent al cinc per cent (5%) de l’import
d’adjudicació IVA exclòs, tret del supòsit contemplat a la clàusula VI.15., i serà
retornada d’acord amb allò que disposa l’article 111 de la LCSP un cop vençut el
termini de garantia i complertes per l’adjudicatari totes les seves obligacions
contractuals. Es fixa un termini de garantia de sis mesos, des de la finalització del
contracte.

Maria José Insa Pascual
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La garantia definitiva es podrà constituir en metàl·lic, valors públics o privats en les
condicions legalment establertes, mitjançant aval bancari o assegurança de caució.
Els avals hauran de ser autoritzats per apoderat de l’entitat avalant que tingui
poder suficient per a obligar-la plenament i caldrà que les signatures dels avaladors
estiguin legitimades per fedatari públic (Notari) i disposin dels requisits mínims dels
avals que estan recollits en el RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. En el
cas que es presenti en metàl·lic, s’haurà d’efectuar prèviament un ingrés en
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qualsevol dels números de compte de les entitats bancàries col·laboradores
d’aquest Ajuntament, i presentar el corresponent comprovant d’ingrés.
També es podrà constituir mitjançant retenció en el preu. A aquest efecte l’empresa
adjudicatària haurà de signar un document en el que manifesti la seva voluntat
d’utilitzar aquest mitjà. La retenció es practicarà de la/les factura/es inicials fins a
la retenció del preu corresponent al percentatge de l’import d’adjudicació.
A la pàgina web de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat poden obtenir els models
d’aval i d’assegurança de caució aprovats i vàlids, així com el document de
conformitat de prestació de garantia mitjançant retenció en el preu, que s’hauran
d’utilitzar obligatòriament.
Si aquest dipòsit es formalitza mitjançant transferència bancària o metàl·lic, el
número de compte es el següent: Caixabank ES27 2100 0552 10 0200006856
Si es tracta d'una UTE, la garantia definitiva podrà ser constituïda per una o per
diverses de les empreses participants en la unió, sempre que es garanteixi
solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.
En cas que es facin efectives sobre aquesta garantia les penalitats o
indemnitzacions exigibles a l'adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar
aquella en la quantia que correspongui en el termini de 15 dies naturals des de la
notificació, incorrent en cas contrari en causa de resolució.
Quan com a conseqüència d'una modificació del contracte experimenti variació el
seu preu, haurà de reajustar la garantia, perquè guardi la deguda proporció amb el
nou preu modificat, en el termini de 15 dies naturals comptats des de la data en
que es notifiqui a l'adjudicatari l'acord de modificació.
VI.12. Proposta d’adjudicació i requeriment de documentació

26/11/2018

Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de
contractació, juntament amb l'acta, la corresponent proposta d'adjudicació en que
figuraran ordenades les ofertes de forma decreixent, incloent la puntuació atorgada
a cadascuna d'elles per aplicació dels criteris indicats a la clàusula VI.10 i
identificant l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta.
El licitador, que hagi presentat l'oferta amb una millor relació qualitat-preu, serà
requerit per l'òrgan de contractació, perquè, dins del termini de 7 dies hàbils a
comptar de l’enviament de la notificació de l'esmentat requeriment, presenti tota
aquella documentació necessària per a la formalització del contracte i tota aquella
acreditativa del compliment de les circumstàncies referides a la Declaració
Responsable o DEUC presentada amb la proposta de licitació, amb l’excepció de la
que consti al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o de la
Comunitat Autònoma.
En cas de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini
assenyalat, s'entendrà que el licitador retira la seva oferta, procedint-se en aquest
cas a demanar la mateixa documentació al licitador següent, per l'ordre en que
hagin quedat classificades les seves ofertes.

Maria José Insa Pascual
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La documentació a presentar serà la següent:
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a) Acreditar la constitució de la garantia definitiva, segons el previst a la
clàusula VI.11. d’aquest plec.
b) Presentar els següents documents:
a. La documentació que acrediti la personalitat de la persona licitadora,
en els termes descrits a la clàusula VI.5.
b. La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional, en els termes de la
clàusula VI.5.1.
c. En el cas que el contracte s’adjudiqués a una Agrupació d'Empreses
hauran aquestes d'acreditar la constitució de la mateixa, en
escriptura pública, dins del termini atorgat per a la formalització del
Contracte, i NIF assignat a l'Agrupació.
d. La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies
consignades en la declaració responsable aportada (DEUC) i la resta
que sigui exigible.
VI.13. Adjudicació del contracte.
L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a
la recepció de la documentació a que es refereix la clàusula VI.12. L'adjudicació,
que serà motivada, concretarà i fixarà els termes definitius del contracte, es
notificarà als licitadors i, simultàniament, es publicarà en el Perfil del contractant.
L'adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant
notificació electrònica a través d'e-NOTUM, d'acord amb aquest plec, i es publicarà
en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació.
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic i, en cas que s'hagi
informat, al telèfon mòbil, que les empreses licitadores hagin designat en presentar
les seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així
mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.
El recurs a interposar contra l’aprovació dels plecs és el potestatiu de reposició,
davant l’òrgan de contractació que aprova l’expedient.
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VI.14. Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà per mitjà de signatura electrònica amb certificació
digital. A aquests efectes, l’adjudicatari quedarà obligat a tramitar i obtenir pel seu
compte, i amb caràcter previ, la corresponent certificació digital en una entitat
degudament autoritzada. El contractista, a més a més del contracte, haurà de
signar el Plec de clàusules administratives particulars i les condicions d’execució,
que s’annexaran al document de formalització.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l'execució.

Maria José Insa Pascual
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La formalització d'aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de
contractant.
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L'òrgan de contractació requerirà a l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte en
un termini no superior a 5 dies a partir de l’enviament de la notificació de l’acord
d’adjudicació.
VI.15. Proposicions anormals o desproporcionades
Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les
ofertes, alguna d'elles estigui incursa en presumpció d’anormalitat, es concedirà als
licitadors afectats un termini de cinc dies hàbils perquè puguin presentar una
justificació adequada de les circumstàncies que els permeten executar aquesta
oferta en aquestes condicions.
El caràcter anormal de les ofertes s'apreciarà en funció del següent paràmetre:
CRITERI
Import de licitació

PARÀMETRE
Segons l’establert al Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Rebudes les justificacions, la Mesa podrà sol·licitar informe tècnic que analitzi
detalladament les motivacions que hagi argumentat el licitador per poder mantenir
la seva oferta.
En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment baixes
perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incloent l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents.
A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat
classificada com a desproporcionada i de l'informe tècnic municipal que les analitzi,
la Mesa de Contractació, proposarà a l'òrgan de contractació motivadament
l'admissió de l'oferta o la seva exclusió.
VII. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
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VII.1. Execució de la prestació i supervisió del contracte
Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el
plec de clàusules administratives particulars i a les memòries valorades que
serveixen de base al contracte i conforme a les instruccions que, en interpretació
tècnica del contracte, doni a l’empresa o empreses contractistes la persona que
exerceix la supervisió de les obres i responsable del contracte.
El contractista aportarà a les obres l'equip i la maquinària necessària per al bon
desenvolupament de les obres. Aquest equip i aquesta maquinària quedaran
adscrits a l'obra i no podran retirar-se o modificar-se sense autorització escrita del
responsable del contracte. L'organigrama de l'equip tècnic, amb especificació de la
jerarquia i de les competències dels responsables, es donarà a conèixer a tots els
interessats.

Maria José Insa Pascual
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Aportarà relació detallada d'aquells subcontractistes o subministradors que
participin en el contracte quan es perfeccioni la seva participació, juntament amb
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aquelles condicions de subcontractació o subministrament de cadascun d'ells que
guardin una relació directa amb el termini de pagament.
A sol·licitud de l'Administració, aportarà el justificant del compliment dels
pagaments a aquells una vegada acabada la prestació, dins dels terminis de
pagament legalment establerts en l'article 216 LCSP i en la Llei 3/2004 de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, en el que li sigui aplicable.
VII.2. Modificació del contracte
Aquest contracte només es podrà modificar per raons d’interès públic segons el que
preveu l’article 205 i concordants de la LCSP.
VII.3. Termini de recepció de les prestacions del contracte
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a
comptar des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que
s’haurà de formalitzar mitjançant la corresponent acta de recepció.
VII.4. Cessió
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals
de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia
autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts
en l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la
competència en el mercat.
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VII.5. Documentació relativa a la seguretat i salut en el treball
En el termini inajornable de cinc (5) dies naturals des de la notificació de
l’adjudicació del contracte, l’empresa adjudicatària presentarà a l’Ajuntament el Pla
de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de l’avaluació de riscos laborals
existent en els documents tècnics aprovats, d’acord amb l’article 7 del RD
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció. La persona que exerceix les funcions
de coordinador en matèria de Seguretat i Salut si es donen les circumstàncies
exposades a la clàusula següent o, en el cas que aquest no sigui preceptiu, el
director facultatiu i/o supervisor de les obres, informarà en el termini de cinc (5)
dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà
els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord
amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a cinc
(5) dies naturals.
Si per incomplir l’empresa adjudicatària els terminis indicats en el paràgraf anterior,
no fos possible començar les obres en el termini indicat en aquest plec,
l’Ajuntament podrà deixar sense efecte l’adjudicació per tal d’efectuar-la en favor
de la següent empresa licitadora.

Maria José Insa Pascual
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VII.6. Subcontractació
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Les obres objecte d’aquesta contractació es liciten pensant en la seva execució per
part d’una única empresa per a cada lot, o bé la mateixa pels dos lots.
No obstant això, el contractista solament podrà subcontractar vàlidament la
realització del contracte, fins al 10% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, de
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 LCSP.
Qualsevol indicació de subcontractació d’un percentatge superior a l’indicat
comportarà l’exclusió automàtica de l’oferta.
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta mitjançant la presentació de l’Annex III, el
contractista ho comunicarà per escrit, després de l’adjudicació del contracte o a
l’inici de la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol
modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a subcontractar i la seva
identitat, les dades de contacte i els representats legals del subcontractista, així
com justificant de l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb l’establert
per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició
per contractar.
En cas de subcontractació l’empresa adjudicatària resta obligada a contractar, al
seu càrrec, el corresponent coordinador en matèria de seguretat i salut en fase
d’execució d’obra, qui haurà de supervisar i informar el pla de seguretat i salut que
presenti l’empresa adjudicatària en els termes exposats a la clàusula VII.4.
A tal efecte, l’empresa adjudicatària haurà de presentar a l’Ajuntament, en el
moment de presentar l’oferta i juntament amb l’Annex III i resta de documentació
requerida quant a subcontractació, el coordinador proposat aportant currículum,
titulacions acreditatives i dades personals, i serà l’Ajuntament qui en faci el
nomenament.
VII.7. Variants
No s’admeten variants en aquesta licitació, atès l’establert a l’article 142 LCSP.
VII.8. Notificacions electròniques
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Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans
electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al
seu contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del
Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte
s’indiqui, en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar
un SMS, en cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil.

Maria José Insa Pascual
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L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les
persones autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu
electrònica, disponible a la pàgina web municipal.
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Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop
s'ha acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense
que s’hagi accedit al seu contingut.
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions
accessibles al Perfil de Contractant.
VII.9. Termini de garantia del contracte
S’estableix un termini de garantia del contracte de sis (6) mesos a comptar de la
finalització del mateix.
VII.10. Senyalització
Seran a càrrec del contractista aquells altres rètols i senyals necessaris per
senyalitzar la zona d'obres, mitjançant elements adequats a cada cas. També, els
rètols que adverteixin de la prohibició d'accés al públic.
Així mateix ho seran els senyals necessaris per a indicar l'accés a l'obra, la
circulació per la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa
de l'obra, tant en la zona afectada com en els límits i rodalies. En el supòsit que es
mantingui el trànsit per l'indret, s'assenyalaran i protegiran els itineraris i
s'indicaran les restriccions que calgui en cada cas.
El contractista és responsable de la correcta senyalització i protecció de l'obra, així
com de la seva conservació, manteniment i retirada. També estarà obligat a
reposar la senyalització de forma immediata, sent al seu càrrec les despeses que es
puguin originar. El director d'obra pot ordenar que s'instal·lin senyals
complementaris o que es modifiquin els que ja estan instal·lats.
A més, el contractista ha de tenir cura de conservar i mantenir els cartells i senyals
esmentats i estarà obligat a reposar-los immediatament, si cal. Les despeses que
s'originin aniran a càrrec seu.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.

Maria José Insa Pascual

Signatura 1 de 1
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La cap del servei de contractació,
Maria José Insa Pascual
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ANNEX 1 – DECLARACIÓ RESPONSABLE
Instruccions per complimentar el DEUC:
1. Accedir al DEUC electrònic en l’enllaç següent:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
2. Respondre a les preguntes que es formulen tenint en compte que vostè és:


Un operador econòmic que vol importar un DEUC

26/11/2018

3. Respondre a les preguntes següents que es formulen
4. Tot seguit apareixerà el DEUC que ha d’emplenar. Cal tenir en compte que per
desplaçar-se per les diferents parts del formulari DEUC ha de prémer el botó
“següent”
5. En cas d’estar inscrit en un registre oficial de licitadors, s’ha d’indicar en la Part
II d’informació sobre l’operador econòmic, responent afirmativament la qüestió
d’inscripció en llista oficial d’operadors econòmics autoritzats o certificat equivalent,
així com les preguntes que es despleguen de la resposta afirmativa.

Maria José Insa Pascual

Signatura 1 de 1

6. Quan el formulari estigui totalment emplenat en la darrera pàgina, haurà de
prémer el botó imprimir per visualitzar el formulari. L’opció exportar permetrà
guardar el formulari emplenat en format xml i en format pdf. La presentació del
DEUC s’haurà de realitzar en format pdf.
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ANNEX II - Criteris avaluables automàticament
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa ............................, amb CIF núm. ..............,
domiciliada a .................... carrer ........................, núm. .........., i amb adreça
electrònica
a
efectes
de
notificacions
d’aquesta
contractació
...................................................., assabentat/da de les condicions exigides per
optar a la contractació relativa a ................................................, es compromet
a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, i
memòries valorades que accepta íntegrament.
Ofereix un import màxim per a l’execució del contracte de ……….……………….. euros,
IVA exclòs. (La quantitat haurà d'expressar-se en lletres i xifres).
L’import de l’IVA, al ... %, és de .......... €.

Així mateix, el licitador/a declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i
cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Administració, i no està
incurs en cap prohibició per a contractar, conforme als articles 65 a 95 LCSP.

Maria José Insa Pascual

Signatura 1 de 1

26/11/2018

(Lloc, data i signatura electrònica de l’empresa)
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ANNEX III - Part del contracte a subcontractar
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa ............................, amb CIF núm. ..............,
domiciliada a .................... carrer ........................, núm. .........., i amb adreça
electrònica
a
efectes
de
notificacions
d’aquesta
contractació
...................................................................................................................,
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa a
....................................................................................................................
Declaro que l’empresa licitadora a la qual represento, ha previst en la seva oferta
que procedirà a subcontractar parcialment l’objecte del contracte. Al respecte i als
efectes previstos en la LCSP, l’empresa comunicarà de forma anticipada a
l’Ajuntament, la part del servei a subcontractar, identificant al subcontractista i
justificant adequadament la seva aptitud per executar les prestacions.
Als efectes previstos al plec de clàusules administratives particulars i l’article 215
LCSP, declaro el nom (o perfil empresarial) del/s subcontratista/es i que el
percentatge estimatiu de cadascuna d’aquestes serà:
Nom o perfil empresarial ................. Percentatge ..................
La suma total de la part subcontractada és de ............% i es refereix als següents
aspectes o apartats a nivell percentual:
....................................
Així mateix declara que totes les empreses que consten en aquesta declaració
compleixen els requisits de solvència i capacitat de contractar amb l’Administració
que s’estableixen en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula la
contractació, i n’adjunta els documents DEUC que ho acrediten.

Maria José Insa Pascual

Signatura 1 de 1

26/11/2018

(Lloc, data i signatura electrònica de l’empresa)
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1- MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LES OBRES
1.1.- LA PROPIETAT
La Propietat està representada per l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, a la
comarca del Baix Llobregat. Amb tot, cal l’autorització favorable de la Diputació
de Barcelona, com a titular de la carretera BV-2421, atès que les obres de
repavimentació de la calçada es troben dins la zona de domini públic.

1.2.- TÍTOL DE LA MEMÒRIA
El títol del document és “CONDICIONS D’EXECUCIÓ PER LES OBRES DE
REPARACIÓ MENOR DE LA CALÇADA DEL CARRER JAUME BALMES, T.M.
CORBERA DE LLOBREGAT”.
1.3.- OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA
El present document té per objecte les obres de nova pavimentació de la calçada
del carrer Jaume Balmes. Es preveu asfaltar provisionalment l’àmbit d’actuació
en calçada, uns 1.795,00m2 totals. Les obres es realitzen dins el terme municipal
de Corbera de Llobregat.
Les obres que ens ocupen tenen la consideració de reparació menor, d’acord amb
el que estableix tant l’article 12.4 del RD 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, com el punt 14
de la Circular 5/2014 de la Secretaria General de l’Ajuntament, sobre
contractació pública en general i documentació tècnica vinculada a l’execució
d’obres.
Codi CPV facilitat: 45233221-3 “Trabajos de pavimentación y asfaltado”
34922100-7 “Marcas viales”
1.4.- EMPLAÇAMENT
El carrer Jaume Balmes es tracta d’un vial, d’un sentit de circulació i poc menys
de 300 metres de longitud, que enllaça el carrer de La Pau (eix de comunicació
entre la part alta i la part baixa dins el nucli urbà de Corbera de Llobregat) amb
la carretera de Barcelona (BV-2421).
En aquesta fase d’actuació no es preveuen la construcció i/o reposició de
voreres.
1.5.- ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT I A LA LEGALITAT URBANÍSTICA
El Pla General d’Ordenació de Corbera de Llobregat preveu en gaire bé tota la
seva longitud i dins l’àmbit d’actuació, d’una amplada de 8 metres pel carrer de
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Jaume Balmes. No es modifiquen les amplades totals dels carrers com tampoc de
les calçades, i per tant, no s’afecta el planejament vigent.
El carrer Jaume Balmes es troba classificat de sòl urbà, i no ens trobem inclosos
en cap unitat d’actuació, tractant-se doncs, d’una obra ordinària.
En relació amb la supressió de barreres arquitectòniques, tots els nous elements
projectats seran adaptats.
1.6.- DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
L’estat de la calçada en el tram previst d’actuació es troba força degradada i
requereix d’una intervenció que no revesteix complexitat tècnica constructiva.
L’acabat en tota la calçada on s’hi actua és amb asfalt en calent.
L’actuació provisional que es realitza sobre el vial abasta el 100% del tram
realment afectat.
1.7.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA I AMIDAMENTS
Sobre la nova pavimentació provisional es preveu tornar a aplicar les mateixes
marques vials així com delimitar els passos de vianants.
Amb els treballs a realitzar queden afectades les marques vials de la calçada. Els
canvis més significatius respecte a l’estat actual és la nova pavimentació
provisional en calçada, uns 1.795,00m2 (veure plànol).
Amb 1 setmana d’antelació a l’inici de les obres, caldrà avisar a la Policia Local i
als serveis de transport públic (Autocorb) i de recollida d’escombraries (Fomento
de Construcciones y Contratas, S.A.) pel trasllat provisional dels contenidors
existents en l’àmbit d’actuació.
La justificació d'haver triat realitzar els treballs de pavimentació en aquest tram
de la calçada del carrer Jaume Balmes i no haver triat d’altres trams del mateix
carrer i/o d’altres carrers, és una qüestió estrictament de millora de la vialitat.
Per altra banda, cal dir que s’ha constatat que la calçada es troba molt
degradada.
La superfície d’actuació és de 1.795,00m2 totals.
1.8.- CONJUNT DE L’OBRA I TREBALLS PREVIS
1.8.1.- Conjunt de l’obra
La memòria té per objecte l’aplicació en calçada d’una capa de 5cm mínim de
mescla bituminosa contínua en calent en els trams que consten en el plànol. Els
treballs inclouen la creació de dues esquenes d’ase a l’alçada dels núms. 2 i 6bis
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del carrer Jaume Balmes, aixecar les tapes i/o reixes d’embornals de l’àmbit
d’actuació. Posteriorment, es pintaran les marques vials en la zona d’actuació de
comú acord amb la Policia Local.
La superfície d’actuació en calçada és de 1.795,00 m2.
1.8.2.- Treballs previs
En primer lloc es farà un replanteig previ de l'obra que amb conformitat amb el
representant municipal servirà perquè es donin per començades les obres.
Totes les operacions de moviments de terres i/o runes, si escau, es realitzaran
amb els mitjans mecànics que es considerin adients en relació amb la seva
especificitat.
La zona d'actuació de pavimentació serà amb aportació de material tot-ú a tots
els forats a obrir per tal d'anivellar la superfície, fressat i subministrament,
estesa, reglejat i anivellat de la mescla bituminosa incloent el reg d'adherència
amb quitrà.
No es preveu cap instal·lació en la present memòria.
1.9.- PROGRAMA D’OBRA I TERMINIS D’EXECUCIÓ
Les obres es realitzaran segons les determinacions especificades en la memòria i
en base a les decisions que durant l'execució prengui el Contractista adjudicatari
de comú acord amb el representant municipal, i que sense la seva aprovació no
podran fer-se efectives. Caldrà avisar a la Policia Local, al servei d’autobusos
(Autocorb) i a la de recollida d’escombraries (Fomento de Construcciones y
Contratas, S.A.), amb 1 setmana d’antelació a l’inici de les obres.
Per a la realització de la totalitat de les actuacions contingudes en aquesta
memòria valorada es preveu un termini total de 7 dies.
El termini d’inici de les obres es preveuen abans dels 20 dies hàbils a comptar de
la data d’adjudicació de les obres.
1.10.- TRACTAMENT DE RESIDUS
Els residus són el conjunt de materials i productes, no desitjats i sense cap
utilitat, que es produeixen en el transcurs de l’execució d’una obra o
manteniment.
L’adjudicatari té l’obligació de retirar tots els residus i restes resultants dels
treballs contractats i per a tal efecte haurà de disposar de tots els mitjans
necessaris per a procedir a la seva retirada immediata.
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Tots els residus resultants es retiraran simultània i coordinadament en el
moment que s’estiguin realitzant els treballs i sota cap concepte es permetrà que
les restes quedin a la zona més de 3 hores després de finalitzades les tasques en
aquell punt.
Aniran a càrrec de l’empresa contractada la recollida i transport a gestor
autoritzat de les restes resultants, sigui elements de mobiliari, terra i/o runa que
se’n derivi, i les taxes pels abocaments autoritzats corresponents. Un cop
finalitzades les actuacions, i si escau, es presentaran tots els certificats de
transport a gestor autoritzat dels residus que es generin. En el certificat del
transportista hi constarà el codi del transportista.
Si l’adjudicatari no retirés els esmentats residus en el mínim de temps que
prudencialment es requereix, aquest treball serà efectuat per qui determini el
responsable del contracte, amb càrrec a l’adjudicatari, sense prejudici de les
responsabilitats inherents.
1.11.- NORMATIVA D’APLICACIÓ
En l’elaboració d’aquesta memòria i la posterior execució de les obres es donarà
compliment a totes les normatives vigents, i especialment:
- RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’Edificació.
- Posteriors actualitzacions al RD 314/2006.
- NTE Normes Tecnològiques de la construcció.
- RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes
de seguretat i salut a les obres de construcció.
- EHE-08 Instrucció del formigó estructural
- Reglament electrotècnic per a baixa i mitja tensió.
- Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.
- Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel qual es desenvolupa el document
tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i
utilització dels espais públics urbanitzats.
- Decret 89/2010, de 29 de juny, on es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció.
1.12.- PRESSUPOST
El Pressupost d'Execució Material de les obres projectades ascendeix la quantitat
total de TRENTA-SET MIL QUATRE-CENTS SETANTA-ÚN EUROS amb SETANTAÚN CÈNTIMS (37.471,71 euros), que incrementats amb un 13% de Despeses
Generals, un 6% de Benefici Industrial i aquest subtotal amb un 21% de l'Impost
sobre el Valor Afegit (I.V.A.) dóna un Pressupost Total de les obres de
CINQUANTA-TRES MIL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb CINQUANTAÚN CÈNTIMS (53.955,51 euros).
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Pressupost
Amidam.

Descripció

Preu Unit.

Partida alçada d'abonament íntegre per la
senyalització i tancaments per a poder executar
l'obra (3% del PEM).
1.795,00 m2 Demolició, càrrega i transport de residus a
abocador autoritzat de formigó i/o aglomerat
aixecat dels trams de calçada del carrer Jaume
Balmes per deteriorament de l’estructura i/o
deficient aplicació anterior. S’inclou el desmuntatge
de les bandes sonores existents actualment en
calçada.
2,25
1.795,00 m2 Aportació de material tot-ú en tots els forats per
anivellar superfície, estesa, humectació, perfilat i
compactació amb rodet compactador de 3,5 Tn.
1,20
p.a.
Treballs de fressat de tota la superfície a actuar, amb
fresadora fins a 10cm d'espessor, i ajudes manuals.
Inclou la càrrega sobre camió de material extret i
transport a abocador autoritzat.
1.795,00 m2 Subministrament de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC16surf BC 50/70D 5cm. o equivalent
amb betum millorat amb cautxú de granulometria
densa per a capa de rodament i granulat granític,
estesa i compactació amb mitjans mecànics. Inclou
la creació de dues esquenes d’ase (davant els
núms. 2 i 6bis del carrer Jaume Balmes) segons
plànol de detall i el reg d'adherència amb quitrà.
14,89
p.a.
Transport d'equip d'asfalt (estenedora, fresadora i
rodet compactador).
p.a.
Pintura ACRIPUR o equivalent, antilliscant, amb dues
capes de pintura de dotació 700-800 g/m2 per a
marques vials, línies blanques, vermelles i/o
grogues de la totalitat del pas de vianants, illetes
i/o senyalitzacions (Ref: RAL 9003, RAL 3000, RAL
1018).
1 ut.
Subministrament i col·locació amb pal metàl·lic de
senyal vertical Vr de límit de velocitat corresponent
a les característiques geomètriques del reductor,
reflectant de diàmetre 60cm. Tot segons normativa.
1 ut.
Subministrament i col·locació amb pal metàl·lic de
senyal vertical P-15a d’advertència de ressalt,
reflectant de diàmetre 60cm. Tot segons normativa.
-

Import(€)

p.a.

1.091,41

4.038,75

2.154,00

1.350,00

26.727,55
460,00

1.350,00

100,00

100,00

19% Benefici Industrial i Despeses Generals sobre (PEM) 37.471,71 euros
7.119,62
Pressupost de Contrata (PC) actuacions de reparació menor de la
calçada en el carrer Jaume Balmes, 1.795,00 m2
44.591,33
21% IVA sobre 44.591,33
9.364,18 euros
Pressupost Total (PT)__________
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
L'arquitecte tècnic municipal
Ricard Riba Garcia

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

35e2e604c65a42d6a564b4c09e8d0eb1001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

53.955,51 euros

Àrea de Via Pública

2- PLÀNOLS
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1- CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
1.1.- LA PROPIETAT
La Propietat està representada per l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, a la
comarca del Baix Llobregat.
1.2.- TÍTOL DE LA MEMÒRIA
El títol del document és “CONDICIONS D’EXECUCIÓ PER LES OBRES DE
REPARACIÓ MENOR DE LA CALÇADA DEL CARRER SALVADOR ESPRIU, T.M.
CORBERA DE LLOBREGAT”.
1.3.- OJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA
El present document té per objecte les obres de nova pavimentació de la calçada
del carrer Salvador Espriu, part de la calçada de la rotonda dels Germans Grimm
i davant el núm. 20 del carrer del Trull. Es preveu asfaltar provisionalment
pràcticament la totalitat de l’àmbit d’actuació, uns 350 metres lineals. Les obres
es realitzen dins el terme municipal de Corbera de Llobregat.
Les obres que ens ocupen tenen la consideració de reparació menor, d’acord amb
el que estableix tant l’article 12.4 del RD 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, com el punt 14
de la Circular 5/2014 de la Secretaria General de l’Ajuntament, sobre
contractació pública en general i documentació tècnica vinculada a l’execució
d’obres.
1.4.- EMPLAÇAMENT
El carrer Salvador Espriu es tracta d’un vial de circumval·lació, amb doble sentit
de circulació i d’uns 350 metres de longitud, que comunica la carretera BV-2421 i
la carretera de l’Amunt amb la part baixa del nucli urbà de Corbera. El carrer
Salvador Espriu té origen en la confluència amb el carrer del Trull.
En aquesta fase d’actuació no es preveuen la construcció i/o reposició de
voreres.
1.5.- ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT I A LA LEGALITAT URBANÍSTICA
El Pla General d’Ordenació de Corbera de Llobregat preveu una amplada de 10
metres per al carrer Salvador Espriu i de 8 metres per al carrer del Trull. No es
modifiquen les amplades totals dels carrers com tampoc de les calçades, i per
tant, no s’afecta el planejament vigent.
Tant el carrer Salvador Espriu com el carrer del Trull i la rotonda dels Germans
Grimm, es troben classificats de sòl urbà, i no ens trobem inclosos en cap unitat
d’actuació, tractant-se doncs, d’una obra ordinària.
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En relació amb la supressió de barreres arquitectòniques, tots els nous elements
projectats seran adaptats.
El carrer del Trull és un vial amb un sòl sentit de circulació. Com s’ha dit, el
carrer Salvador Espriu té doble sentit de circulació.
En la cruïlla entre la carretera de l’Amunt i el carrer Salvador Espriu ens trobem
amb l’afectació aèria d’una línia elèctrica de mitja tensió.
1.6.- DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
L’estat de la calçada en el tram previst d’actuació es troba força degradada i
requereix d’una intervenció que no revesteix complexitat tècnica constructiva.
L’acabat en tota la calçada on s’hi actua és amb asfalt en calent.
L’actuació provisional que es realitza sobre el camí abasta el 100% del tram
realment afectat.
1.7.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA I AMIDAMENTS
Sobre la nova pavimentació provisional es preveu tornar a aplicar les mateixes
marques vials així com delimitar els passos de vianants.
Amb els treballs a realitzar queden afectades les marques vials de la calçada. Els
canvis més significatius respecte a l’estat actual és la nova pavimentació
provisional en calçada, uns 2.576,50m2.
Amb 1 setmana d’antelació a l’inici de les obres, caldrà avisar a la Policia Local i
al servei de transport públic (Autocorb). Amb tot, i vist que les actuacions es
realitzen en un vial bàsic per a la mobilitat, l’empresa adjudicatària haurà de
preveure la possibilitat que els treballs o part d’ells s’hagin de dur a terme durant
un cap de setmana i/o festiu.
La justificació d'haver triat realitzar els treballs de pavimentació de la calçada del
carrer Salvador Espriu i no haver triat d’altres trams d’altres carrers, és una
qüestió estrictament de millora de la vialitat. Per altra banda, cal dir que s’ha
constatat que la calçada es troba molt degradada.
La superfície d’actuació és de 2.576,50m2 totals.
1.8.- CONJUNT DE L’OBRA I TREBALLS PREVIS
1.8.1.- Conjunt de l’obra
La memòria té per objecte l’aplicació en calçada d’una capa de 5cm mínim de
mescla bituminosa contínua en calent davant el núm. 20 del carrer del Trull i la
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totalitat del carrer Salvador Espriu on s’hi actua i fins a la carretera de l’Amunt.
Posteriorment, es pintaran les marques vials en la zona d’actuació de comú acord
amb la Policia Local.
La superfície d’actuació en calçada és de 2.576,50 m2.
1.8.2.- Treballs previs
En primer lloc es farà un replanteig previ de l'obra que amb conformitat amb el
representant municipal servirà perquè es donin per començades les obres.
Totes les operacions de moviments de terres i/o runes, si escau, es realitzaran
amb els mitjans mecànics que es considerin adients en relació amb la seva
especificitat.
La zona d'actuació de pavimentació serà amb aportació de material tot-ú a tots
els forats a obrir per tal d'anivellar la superfície, fressat i subministrament,
estesa, reglejat i anivellat de la mescla bituminosa incloent el reg d'adherència
amb quitrà.
No es preveu cap instal·lació en la present memòria.
1.9.- PROGRAMA D’OBRA I TERMINIS D’EXECUCIÓ
Les obres es realitzaran segons les determinacions especificades en la memòria i
en base a les decisions que durant l'execució prengui el Contractista adjudicatari
de comú acord amb el representant municipal, i que sense la seva aprovació no
podran fer-se efectives. Caldrà avisar a la Policia Local, amb 1 setmana
d’antelació, a l’inici de les obres.
Per a la realització de la totalitat de les actuacions contingudes en aquesta
memòria valorada es preveu un termini total de 5 dies.
1.10.- TRACTAMENT DE RESIDUS
Els residus són el conjunt de materials i productes, no desitjats i sense cap
utilitat, que es produeixen en el transcurs de l’execució d’una obra o
manteniment.
L’adjudicatari té l’obligació de retirar tots els residus i restes resultants dels
treballs contractats i per a tal efecte haurà de disposar de tots els mitjans
necessaris per a procedir a la seva retirada immediata.
Tots els residus resultants es retiraran simultània i coordinadament en el
moment que s’estiguin realitzant els treballs i sota cap concepte es permetrà que
les restes quedin a la zona més de 3 hores després de finalitzades les tasques en
aquell punt.
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Aniran a càrrec de l’empresa contractada la recollida i transport a gestor
autoritzat de les restes resultants, sigui elements de mobiliari, terra i/o runa que
se’n derivi, i les taxes pels abocaments autoritzats corresponents. Un cop
finalitzades les actuacions, i si escau, es presentaran tots els certificats de
transport a gestor autoritzat dels residus que es generin. En el certificat del
transportista hi constarà el codi del transportista.
Si l’adjudicatari no retirés els esmentats residus en el mínim de temps que
prudencialment es requereix, aquest treball serà efectuat per qui determini el
responsable del contracte, amb càrrec a l’adjudicatari, sense prejudici de les
responsabilitats inherents.
1.1.- NORMATIVA D’APLICACIÓ
En l’elaboració d’aquesta memòria i la posterior execució de les obres es donarà
compliment a totes les normatives vigents, i especialment:
- RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’Edificació.
- Posteriors actualitzacions al RD 314/2006.
- NTE Normes Tecnològiques de la construcció.
- RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes
de seguretat i salut a les obres de construcció.
- EHE-08 Instrucció del formigó estructural
- Reglament electrotècnic per a baixa i mitja tensió.
- Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.
- Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel qual es desenvolupa el document
tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i
utilització dels espais públics urbanitzats.
- Decret 89/2010, de 29 de juny, on es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció.
1.12.- PRESSUPOST
El Pressupost d'Execució Material de les obres projectades ascendeix la quantitat
total de QUARANTA-ÚN MIL CENT VINT-I-VUIT EUROS amb NORANTA-TRES
CÈNTIMS (41.128,93 euros), que incrementats amb un 13% de Despeses
Generals, un 6% de Benefici Industrial i aquest subtotal amb un 21% de l'Impost
sobre el Valor Afegit (I.V.A.) dóna un Pressupost Total de les obres de
CINQUANTA-NOU MIL DOS-CENTS VINT-I-ÚN EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS (59.221,55 euros).
Pressupost
Amidam.

Descripció

p.a.

2.576,50 m2

Preu Unit.

Partida alçada d'abonament íntegre per la
senyalització i tancaments per a poder executar
l'obra (3% del PEM).
Demolició, càrrega i transport de residus a
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abocador autoritzat de formigó i/o aglomerat
aixecat dels trams de calçada dels carrers
del Trull, Salvador Espriu i rotonda dels Germans
Grimm (nucli urbà) per deteriorament de
l’estructura i/o deficient aplicació anterior.
2,30
2.576,50 m2 Aportació de material tot-ú en tots els forats per
anivellar superfície, estesa, humectació, perfilat i
compactació amb rodet compactador de 3,5 Tn.
1,20
p.a.
Treballs de fressat de tota la superfície a actuar, amb
fresadora fins a 10cm d'espessor, i ajudes manuals.
Inclou la càrrega sobre camió de material extret i
transport a abocador autoritzat.
2.576,50 m2 Subministrament de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC16surf BC 50/70D 5cm. o equivalent
amb betum millorat amb cautxú de granulometria
densa per a capa de rodament i granulat granític,
estesa i compactació amb mitjans mecànics. Inclou
el reg d'adherència amb quitrà.
10,50
p.a.
Transport d'equip d'asfalt (estenedora, fresadora i
rodet compactador).
p.a.
Pintura ACRIPUR o equivalent, antilliscant, amb dues
capes de pintura de dotació 700-800 g/m2 per a
marques vials, línies blanques, vermelles i/o
grogues de la totalitat del pas de vianants, illetes
i/o senyalitzacions (Ref: RAL 9003, RAL 3000, RAL
1018).
-

5.925,95

3.091,80

1.300,00

27.053,25
460,00

2.100,00

19% Benefici Industrial i Despeses Generals sobre (PEM) 41.128,93 euros
7.814,50
Pressupost de Contrata (PC) actuacions de reparació menor de la
calçada del carrer Salvador Espriu, rotonda dels Germans Grimm,
i davant núm. 20 del carrer del Trull, 2.576,50 m2
_ ________48.943,43
21% IVA sobre 48.943,43
10.278,12 euros
Pressupost Total (PT)__________

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
L'arquitecte tècnic municipal
Ricard Riba Garcia
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2.- PLÀNOLS
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1.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
1.1.- LA PROPIETAT
La Propietat està representada per l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, a la
comarca del Baix Llobregat.
1.2.- TÍTOL DE LA MEMÒRIA
El títol de la memòria és “OBRES DE REPARACIÓ MENOR EN EL CARRER DE LES
PEDRERES, T.M. CORBERA DE LLOBREGAT”.
1.3.- OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA
La present memòria valorada té per objecte les obres de nova pavimentació del
carrer de les Pedreres (tant el cul-de-sac del vial, com el tram inicial que va des
del carrer Abat Escarré i fins a la cruïlla amb el carrer Picaranyes); i la reposició
d’un tram de vorera que correspon amb el núm. 8 del carrer de les Pedreres. Les
obres es realitzen dins el terme municipal de Corbera de Llobregat.
Les obres que ens ocupen tenen la consideració de reparació menor, d’acord amb
el que estableix tant l’article 12.4 del RD 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, com el punt 14
de la Circular 5/2014 de la Secretaria General de l’Ajuntament, sobre
contractació pública en general i documentació tècnica vinculada a l’execució
d’obres.
1.4.- EMPLAÇAMENT
El carrer de les Pedreres es tracta d’un vial d’uns 250 metres de longitud, sense
sortida, situat a la vessant sud del nucli urbà i amb accés des del carrer
Picaranyes. En el carrer de les Pedreres hi transcorren bàsicament els vehicles
del veïnat de les parcel·les privades. El tram inicial del carrer de les Pedreres,
d’uns 100 metres de longitud (des del carrer Abat Escarré i fins el carrer
Picaranyes) és d’un sol sentit i és el tram principal on s’hi pretén actuar en
calçada. L’altre tram d’actuació en calçada és el cul-de-sac on realitzen els
vehicles la maniobra de gir i/o canvi de sentit i on s’observa un esvoranc
important.
Pel que fa a les voreres, s’hi pretén actuar en el tram que correspon al núm. 8
del carrer de les Pedreres, uns 23 metres lineals, fins a la cantonada amb el
carrer Picaranyes.
1.5.- ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT I A LA LEGALITAT URBANÍSTICA
Com s’ha dit, es tracta de la nova pavimentació (en calçada i en vorera) d’uns
trams del carrer de les Pedreres. En ser carrers ja urbanitzats i alineats pel que
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respecta a les edificacions col·lindants, no es modifiquen les amplades totals dels
mateixos carrers, i per tant, no s’afecta el planejament vigent.
Tant el carrer de les Pedreres com el carrer Picaranyes (afectat pels treballs de
pavimentació de calçada) es troben classificats de sòl urbà, i no ens trobem
inclosos en cap unitat d’actuació, tractant-se doncs, d’una obra ordinària.
En relació amb la supressió de barreres arquitectòniques, tots els nous elements
projectats seran adaptats.
1.6.- DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
L’estat de la vorera i la calçada en el tram previst d’actuació es troba força
degradada i requereix d’una intervenció que no revesteix complexitat tècnica
constructiva.
L’actuació que es realitza en la vorera del carrer és la de la substitució de tots els
panots i per tant, abasta el 100% dels trams realment afectats. El tram de
vorera no s’amplia en ser una actuació d’escassa entitat i no modificar les
alineacions existents.
1.7.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA I AMIDAMENTS
Amb els treballs a realitzar queden afectades les marques vials de la calçada. Els
canvis més significatius respecte a l’estat actual són la substitució de la voravia i
la vorada davant el núm. 8 del carrer de les Pedreres, uns 30,30m2; i la nova
pavimentació en calçada, uns 723,00m2 (distribuïts en dos trams: el tram inicial
del carrer i el cul-de-sac).
Amb 48 hores d’antelació a l’inici de les obres, caldrà avisar a la Policia Local.
La justificació d'haver triat el vial del carrer de les Pedreres i la vorera situada
davant el núm. 8 del mateix carrer i no haver triat d’altres trams del mateix
carrer i/o d’altres carrers, és una qüestió estrictament econòmica. Per altra
banda, cal dir que s’ha constatat que es troben molt degradades i s’han rebut
queixes veïnals.
La superfície d’actuació en el carrer de les Pedreres i carrer Picaranyes, és de
753,30m2 totals.
1.8.- CONJUNT DE L’OBRA I TREBALLS PREVIS
1.8.1.- Conjunt de l’obra
La memòria té per objecte la reposició de la vorera malmesa davant el mur de
tancament existent en el carrer de les Pedreres, 8; i aplicació en calçada d’una
capa de 5cm mínim de mescla bituminosa contínua en calent. Posteriorment, es
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pintaran les marques vials (STOP a la cruïlla amb el carrer Picaranyes; i el senyal
de CEDIR EL PAS i l’ILLETA a la cruïlla amb el carrer Abat Escarré).
La superfície d’actuació és de 723,00 m2 en calçada; i de 30,30 m2 en voreres.
1.8.2.- Treballs previs
En primer lloc es farà un replanteig previ de l'obra que amb conformitat amb el
representant municipal servirà perquè es donin per començades les obres.
1.8.3.- Elements a conservar
Cal conservar i protegir durant el procés de les obres tots els elements existents
que no es preveu el seu enderroc, modificació o demolició, i en especial el
paviment proper de calçada, les columnes i la xarxa d’enllumenat públic, la xarxa
d’aigua i de gas, i les façanes de murs i/o edificacions. Caldrà tenir especial cura
en el desmuntatge del mobiliari actual, si n’hi ha, que caldrà tornar a col·locar
després de la nova pavimentació.
1.8.4.- Enderrocs i moviments de terres
Es fa necessari realitzar l’enderroc dels paviments existents, per poder executar
els nous paviments de vorera adaptats a ordenació. Es grafia en els plànols la
zona inclosa en aquesta memòria valorada.
Totes les operacions de moviments de terres i/o runes, si escau, es realitzaran
amb els mitjans mecànics que es considerin adients en relació a la seva
especificitat.
Els residus són el conjunt de materials i productes, no desitjats i sense cap
utilitat, que es produeixen en el transcurs de l’execució d’una obra o
manteniment.
L’adjudicatari té l’obligació de retirar tots els residus i restes resultants dels
treballs contractats i per a tal efecte haurà de disposar de tots els mitjans
necessaris per a procedir a la seva retirada immediata.
Tots els residus resultants es retiraran simultània i coordinadament en el
moment que s’estiguin realitzant els treballs i sota cap concepte es permetrà que
les restes quedin a la zona més de 3 hores després de finalitzades les tasques en
aquell punt.
Aniran a càrrec de l’empresa contractada la recollida i transport a gestor
autoritzat de les restes resultants, siguin elements de mobiliari, terra i/o runa
que se’n derivi, i les taxes pels abocaments autoritzats corresponents. Un cop
finalitzades les actuacions, i si escau, es presentaran tots els certificats de
transport a gestor autoritzat dels residus que es generin. En el certificat del
transportista hi constarà el codi del transportista.
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Si l’adjudicatari no retirés els esmentats residus en el mínim de temps que
prudencialment es requereix, aquest treball serà efectuat per qui determini el
responsable del contracte, amb càrrec a l’adjudicatari, sense prejudici de les
responsabilitats inherents.
1.8.5.- Clavegueram i recollida d’aigües superficials
La present memòria no afecta la xarxa de clavegueram existent en aquest carrer,
ni a embornals de recollida d’aigües superficials. Les actuacions de pavimentació
no afecta la resta de serveis públics.
1.8.6.- Murs de contenció
No es fa necessària la construcció de murs de contenció per poder executar la
nova vorera, atès que el mateix ja es troba alineat.
1.8.7.- Pavimentació
Els materials projectats són els següents: vorades de 15x25cm tipus T-2, rigola
blanca de 20x20x8cm i panot per a voreres gris de 20x20x4cm., classe 1a.
La mescla bituminosa a aplicar en calent a la calçada serà del tipus D-8 de 5cm
de gruix, incloent el reg asfàltic d’adherència.
1.8.8.- Instal·lacions
No es preveu cap instal·lació en la present memòria.
No es preveu el desplaçament de cap pal/columna de la xarxa d’enllumenat
públic, electricitat i/o telefonia existent. Els pals/columnes, per tant, restaran en
la seva ubicació actual.
Aquesta memòria no preveu cap modificació en la xarxa d’aigua existent, ni la
instal·lació d’hidrants contra incendis.
1.8.9.- Senyalització i mobiliari urbà
Es contempla la senyalització de les marques vials de CEDIR EL PAS i l’ILLETA en
la confluència amb el carrer Abat Escarré i d’STOP a la cruïlla amb el carrer
Picaranyes.
1.9.- PROGRAMA D’OBRA I TERMINIS D’EXECUCIÓ
Les obres es realitzaran segons les determinacions especificades en la memòria i
en base a les decisions que durant l'execució prengui el Contractista adjudicatari
de comú acord amb el representant municipal, i que sense la seva aprovació no
podran fer-se efectives. Caldrà avisar a la Policia Local, amb 7 dies d’antelació, a
l’inici de les obres.
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Per a la realització de la totalitat de les actuacions contingudes en aquesta
memòria valorada es preveu un termini total de 20 dies.
1.10.- NORMATIVA D’APLICACIÓ
En l’elaboració d’aquesta memòria i la posterior execució de les obres es donarà
compliment a totes les normatives vigents, i especialment:
- RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’Edificació.
- Posteriors actualitzacions al RD 314/2006.
- NTE Normes Tecnològiques de la construcció.
- RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes
de seguretat i salut a les obres de construcció.
- EHE-08 Instrucció del formigó estructural
- Reglament electrotècnic per a baixa i mitja tensió.
- Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.
- Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel qual es desenvolupa el document
tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i
utilització dels espais públics urbanitzats.
- Decret 89/2010, de 29 de juny, on es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció.
1.11.- PRESSUPOST
El Pressupost d'Execució Material de les obres projectades ascendeix la quantitat
total de QUINZE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb SIS
CÈNTIMS (15.455,06 euros), que incrementats amb un 13% de Despeses
Generals, un 6% de Benefici Industrial i aquest subtotal amb un 21% de l'Impost
sobre el Valor Afegit (I.V.A.) dóna un Pressupost Total de les obres de VINT-IDOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS amb SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS (22.253,74 euros).
Pressupost
Amidam. Descripció

Preu Unit.

Import(€)

ENDERROCS
23,00 m

Demolició de vorada amb rigola de formigó
col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió
o contenidor.
26,45 m2 Demolició de paviment de panots col·locats
sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins
a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió.
14,46 m3 Demolició, càrrega i transport de residus de
formigó i/o aglomerat aixecat a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins
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a 20km., amb camió de 12Tn, carregat amb mitjans
mecànics.
14,46 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó o aglomerat.

12,80

185,09

11,90

172,07

PAVIMENTACIÓ
30,30 m2

Repàs i piconatge d’esplanades, amb compactació
del 95% PM.
26,45 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa,
amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima
a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter. Inclou entrega amb vorades existents
mitjançant tall de les peces amb disc.
1,84 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat.
23,00 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc.
0,79 m3 Subbase de sòl-ciment SC20 elaborat a central, amb
una dotació de 3% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L
32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 98% del PM
23,00 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4cm,
classe 1a., preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland.
723,00 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics i/o de formigó
per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i
a tot el paviment, en grans extensions, amb fresadora
de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes
amb compressor, carrega de runes sobre camió i
escombrat i neteja de la superfície fresada. Inclou
transport a abocador autoritzat.
723,00 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus
AC 16 surf BC 50/70D 5cm, o equivalent amb betum
millorat amb cautxú de granulometria densa per a capa
de trànsit i granulat granític, estesa i compactada amb
mitjans mecànics. Inclou el reg asfàltic d’adherència o
imprimació amb quitrà.
p.a.
Transport d'equip d'asfalt (estenedora, fresadora i rodet
compactador).
p.a.
Partida alçada d'abonament íntegre per la senyalització
i tancaments per a poder executar l'obra (3% del PEM).
SENYALITZACIÓ
p.a.

Partida alçada d’abonament íntegre de pintura ACRIPUR
o equivalent, antilliscant, amb dues capes de pintura
de dotació 700-800 g/m2 per a marques vials, línies
blanques, vermelles i/o grogues de la totalitat del pas
de vianants, illetes i/o senyalitzacions (Ref: RAL 9003,
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1,60

48,48

23,08

610,47

81,57

150,09

11,79

271,17

38,19

30,34

35,85

824,55

0,65

469,95

14,90 10.772,70
-

580,00

-

450,15
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RAL 3000, RAL 1018)

-

450,00

19% Benefici Industrial i Despeses Generals sobre (PEM) 15.455,06 euros
2.936,46
Pressupost de Contrata (PC) obres de reparació menor
en el carrer de les Pedreres i reposició de la voreres
corresponent al núm. 8 del carrer de les Pedreres
(nucli urbà), 753,30 m2
18.391,52
21% IVA sobre 18.391,52
3.862,22 euros
Pressupost Total (PT)__________
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
L'arquitecte tècnic municipal
Ricard Riba Garcia
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1- MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LES OBRES
1.1.- LA PROPIETAT
La Propietat està representada per l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, a la
comarca del Baix Llobregat.
1.2.- TÍTOL DE LA MEMÒRIA
El títol de la memòria és “OBRES D’AMPLIACIÓ DEL TRAM INICIAL DE LA
VORERA ESQUERRA DEL CARRER JAUME BALMES, T.M. CORBERA DE
LLOBREGAT”.
1.3.- OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA
La present memòria valorada té per objecte les obres d’ampliació del tram inicial
(núms. 1 i 3) de la vorera esquerra del carrer Jaume Balmes. Aquesta actuació
pretén adaptar i reposar el tram de vorera malmesa, executada fa uns 30 anys,
tot garantint una amplada lliure de pas per als i les vianants, d’un metre i
vuitanta centímetres (1,80m.). Les obres es realitzen dins el terme municipal de
Corbera de Llobregat.
Codis CPV: 45233252-0 (“Trabajos de pavimentación de calles”)
34922100-7 (“Marcas viales”)
1.4.- EMPLAÇAMENT
El carrer Jaume Balmes es tracta d’un vial, d’un sentit de circulació i poc menys
de 300 metres de longitud, que enllaça el carrer de La Pau (eix de comunicació
entre la part alta i la part baixa dins el nucli urbà de Corbera de Llobregat) amb
la carretera de Barcelona (BV-2421).
L’àmbit d’actuació, és d’uns 83 metres lineals de vorera que correspon als núms.
1 i 3 (veure plànol).
1.5.- ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT I A LA LEGALITAT URBANÍSTICA
El Pla General d’Ordenació de Corbera de Llobregat preveu en gaire bé tota la
seva longitud i dins l’àmbit d’actuació, una amplada de 8 metres pel carrer de
Jaume Balmes. En ser un carrer ja urbanitzat i alineat pel que respecta a les
edificacions col·lindants, no es modifica l’amplada total del mateix carrer, i per
tant, no s’afecta el planejament vigent.
El carrer Jaume Balmes es troba classificat de sòl urbà, i no ens trobem inclosos
en cap unitat d’actuació, tractant-se doncs, d’una obra ordinària.
En relació amb la supressió de barreres arquitectòniques, tots els nous elements
projectats seran adaptats.
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1.6.- DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
L’estat de la vorera, degut a un llarg període de manca de conservació i
manteniment, es troba força degradada i requereix d’una intervenció.
L’actuació que es realitza en la vorera esquerra del carrer és la de la substitució
de la voravia i de la vorada, en un tram total d’uns 83 metres d’actuació amb
inici a la cantonada amb el carrer de La Pau. Els treballs abasten el 100% dels
trams realment afectats. Cal garantir un amplada lliure de vorera, d’1,8m.
(actualment és inferior al metre d’amplada).
1.7.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA I AMIDAMENTS
Amb la nova ampliació de la vorera i l’aplicació de la senyalització horitzontal es
projecta també una ordenació de la cantonada del carrer de La Pau amb el carrer
Jaume Balmes. Amb l’amplada de la vorera, queden afectades i/o es creen
marques vials a la calçada. Els canvis més significatius respecte a l’estat actual
són la substitució de la vorada, l’ampliació de la vorera i la creació de noves
marques viàries sobre calçada.
Per a l’execució de les obres no es preveu modificar el trànsit de carrers però sí
realitzar diversos talls de trànsit que ha de patir aquest tram de vial i d’altres
propers. És per això que amb 7 dies d’antelació a l’inici de les obres, caldrà que
l’empresa adjudicatària doni avís a la Policia Local per tal de coordinar-se tant
amb l’empresa concessionària del servei públic de recollida i transports de
residus municipals i neteja viària (FCC) com amb l’empresa de transports
(Autocorb).
La justificació d'haver triat la vorera dels núms. 1 i 3 del carrer Jaume Balmes i
no haver triat d’altres trams del mateix carrer i/o d’altres carrers, és una qüestió
estrictament de millora de la vialitat per als/les vianants. Per altra banda, cal dir
que s’ha constatat que es troben molt degradades i amb nombrosos obstacles
que dificulten i de vegades impossibiliten el pas per la vorera dels vianants.
La superfície resultant d’actuació en vorera, és de 137,00m2. Les voreres, tant
d’accés dels vehicles a les parcel·les com dels passos de vianants seran
rebaixades.
1.8.- CONJUNT DE L’OBRA I TREBALLS PREVIS
1.8.1.- Conjunt de l’obra
La memòria té per objecte l’ampliació i nova pavimentació de la vorera situada
davant els núms. 1 i 3 del carrer Jaume Balmes.
1.8.2.- Treballs previs
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En primer lloc es farà un replanteig previ de l'obra que amb conformitat amb el
representant municipal servirà perquè es donin per començades les obres.
1.8.3.- Elements a conservar
Cal conservar i protegir durant el procés de les obres tots els elements existents
que no es preveu el seu enderroc, modificació o demolició, i en especial el
paviment de calçada, les columnes i la xarxa d’enllumenat públic, de telefonia, la
xarxa d’aigua i gas i les façanes de murs i/o edificacions. Caldrà tenir especial
cura en el desmuntatge del mobiliari actual. Els coixins berlinesos existents es
retiraran per a col·locar-ne de nous després de la nova pavimentació de la
vorera.
1.8.4.- Enderrocs i moviments de terres
Es fa necessari realitzar l’enderroc dels paviments existents, per poder executar
els nous paviments de vorera adaptats a ordenació. Es grafia en els plànols la
zona inclosa en aquesta memòria valorada.
Totes les operacions de moviments de terres i/o runes, si escau, es realitzaran
amb els mitjans mecànics que es considerin adients en relació a la seva
especificitat.
Els residus són el conjunt de materials i productes, no desitjats i sense cap
utilitat, que es produeixen en el transcurs de l’execució d’una obra o
manteniment.
L’adjudicatari té l’obligació de retirar tots els residus i restes resultants dels
treballs contractats i per a tal efecte haurà de disposar de tots els mitjans
necessaris per a procedir a la seva retirada immediata.
Tots els residus resultants es retiraran simultània i coordinadament en el
moment que s’estiguin realitzant els treballs i sota cap concepte es permetrà que
les restes quedin a la zona més de 3 hores després de finalitzades les tasques en
aquell punt.
Aniran a càrrec de l’empresa contractada la recollida i transport a gestor
autoritzat de les restes resultants, siguin elements de mobiliari, terra i/o runa
que se’n derivi, i les taxes pels abocaments autoritzats corresponents. Un cop
finalitzades les actuacions, i si escau, es presentaran tots els certificats de
transport a gestor autoritzat dels residus que es generin. En el certificat del
transportista hi constarà el codi del transportista.
Si l’adjudicatari no retirés els esmentats residus en el mínim de temps que
prudencialment es requereix, aquest treball serà efectuat per qui determini el
responsable del contracte, amb càrrec a l’adjudicatari, sense prejudici de les
responsabilitats inherents.
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1.8.5.- Clavegueram i recollida d’aigües superficials
La memòria no afecta la xarxa de clavegueram existent en aquest carrer. Els
embornals de recollida d’aigües superficials es desplaçaran degut a l’ampliació de
les voreres.
1.8.6.- Murs de contenció
No es fa necessària la construcció de murs de contenció per poder executar la
nova vorera, atès que el mateix ja es troba alineat.
1.8.7.- Pavimentació
Tots els paviments, les seves característiques i gruixos vindran definits en els
plànols i amidaments de la memòria.
Un cop fets els enderrocs i moviments de terres es procedirà a la col·locació de
vorades de formigó prefabricat 15x25cm tipus T-2, conjuntament amb una nova
rigola de formigó feta “in situ”, de 20cm. d’amplada, en la trobada entre les
vorades i la calçada.
L’element de protecció de les finques privades es formarà amb vorades acabades
amb panot gris de 20x20x4cm, classe 1a., preu superior, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland.
1.8.8.- Instal·lacions
No es preveu cap instal·lació en la present memòria.
No es preveu el desplaçament de cap pal/columna de la xarxa d’enllumenat
públic, electricitat i/o telefonia existent. Els pals/columnes, per tant, restaran en
la seva ubicació actual.
No es preveu cap modificació en la xarxa d’aigua existent, ni la instal·lació
d’hidrants contra incendis.
1.8.9.- Senyalització i mobiliari urbà
Es contempla la senyalització de les marques vials en tot l’àmbit d’actuació en el
carrer Jaume Balmes: passos de vianants, línies d’aturada, zones d’aparcament,
etc.
Això comporta la creació de passos de vianants en aquests carrers.
1.8.10.- Jardineria
No es preveuen actuacions de jardineria.
1.9.- PROGRAMA D’OBRA I TERMINIS D’EXECUCIÓ
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Les obres es realitzaran segons les determinacions especificades en la memòria i
en base a les decisions que durant l'execució prengui el Contractista adjudicatari
de comú acord amb el representant municipal, i que sense la seva aprovació no
podran fer-se efectives. Caldrà avisar a la Policia Local, amb 7 dies d’antelació, a
l’inici de les obres.
Per a la realització de la totalitat de les actuacions contingudes en aquesta
memòria valorada es preveu un termini total d’1 mes.
El termini d’inici de les obres es preveuen abans dels 20 dies hàbils a comptar de
la data d’adjudicació de les obres.
1.10.- NORMATIVA D’APLICACIÓ
En l’elaboració d’aquesta memòria i la posterior execució de les obres es donarà
compliment a totes les normatives vigents, i especialment:
- RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’Edificació.
- Posteriors actualitzacions al RD 314/2006.
- NTE Normes Tecnològiques de la construcció.
- RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes
de seguretat i salut a les obres de construcció.
- EHE-08 Instrucció del formigó estructural
- Reglament electrotècnic per a baixa i mitja tensió.
- Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.
- Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel qual es desenvolupa el document
tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i
utilització dels espais públics urbanitzats.
- Decret 89/2010, de 29 de juny, on es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció.
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), segons RD 842/2002 de 2
d’agost i les seves instruccions tècniques complementàries (ITC BT)
- Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment
administratiu per a l’aplicació del REBT.
- Reglament d’eficiència energètica a instal·lacions d’enllumenat exterior,
segons RD 1890/2008 de 14 de novembre i les instruccions tècniques
complementàries EA-01 a EA-07.
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a
la protecció del medi nocturn.
- Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001.
- Altres normes d’obligat compliment.
1.11.- PRESSUPOST
El Pressupost d'Execució Material de les obres projectades ascendeix la quantitat
total de DINOU MIL CINC-CENTS CATORZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
(19.514,50 euros), que incrementats amb un 13% de Despeses Generals, un 6%
de Benefici Industrial i aquest subtotal amb un 21% de l'Impost sobre el Valor
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Afegit (I.V.A.) dóna un Pressupost Total de les obres de VINT-I-VUIT MIL
NORANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS (28.098,93 euros).
Pressupost
Amidam. Descripció

Preu Unit.

Import(€)

ENDERROCS
3ml
137,00 m
137,00 m

83,00 m2

66,40 m2

36,99 m3

36,99 m3

Retirada i transport a abocador autoritzat de reductor de
velocitat existent a calçada carrer Jaume Balmes.
Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm.
Demolició de vorada i rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor.
Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó,
de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió.
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
10cm. de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió.
Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit,
a abocador específic o a centre de recollida i transferència,
amb un recorregut de fins a 20km., amb camió de 12Tn,
carregat amb mitjans mecànics.
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

15,00

45,00

5,00

685,00

5,02

687,74

5,22

433,26

5,50

365,20

9,42

348,45

11,60

429,08

RECOLLIDA D’AIGÜES
2,00 ut

Pericó de 98x38x55cm, amb parets de 10cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de
sorra, inclòs reixa metàl·lica superior. Inclou connexió a
xarxa.

219,91

439,82

PAVIMENTACIÓ
246,60 m2 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra adequada
de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del material al 100%
del PM.
6,59
18 uts
Peces d’esglaó de peces prefabricades de formigó, d’alta
qualitat, tipus p41 step-40x36x15cm de Breinco ó
equivalent, de resistència mínima a compressió
250Kp/cm2, color gris, col·locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:5. Inclou base i recalç de formigó i rejuntat.
perfectament col·locats i alineats, incloent peces rebaixades o
retallades.
31,08
137,00 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada
de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
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amb morter. Inclou entrega amb vorades existents
mitjançant tall de les peces amb disc.
24,86
22,61 m3 Base de tot-ú artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM.
26,35
22,61 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat per a
construcció de vorera.
47,60
2,74 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat.
81,57
4,11 m3 Rigola de formigó “in situ” HM-20/P/20/I, de 20 cm
d'amplària, de consistència plàstica i grandària màxima de
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat.
81,57
144,70 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc.
11,79
137,00 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4cm, classe 1a.,
preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland.
34,95

3.405,82
595,77

1.076,24

223,50

335,25

1.706,01

4.788,15

SENYALITZACIÓ I VARIS
p.a.

1 ut.

10 uts.

p.a.

Partida alçada d’abonament íntegre de pintura ACRIPUR o
equivalent, antilliscant, amb dues capes de pintura de
dotació 700-800 g/m2 per a marques vials, línies blanques,
vermelles i/o grogues de la totalitat del pas de vianants,
illetes i/o senyalitzacions (Ref: RAL 9003, RAL 3000, RAL 1018).
S’inclou el pintat de les línies grogues d’accés a guals particulars,
línia groga de no estacionament, stop i cinc passos de vianants.
Trasllat i col·locació de pal metàl·lic i senyal vertical S-13 de
Situació d’un pas de vianants, reflectant de diàmetre 60cm. Tot
segons normativa.
60,00
Subministrament i col·locació de reductor de velocitat de
3x60x50cm, subjecte a normativa, fabricada amb cautxú
natural vulcanitzat i amb 4 adhesius grocs reflectants/peça.
Inclou 4 peces centrals, 2 terminals i cargoleria segons
normativa. Pes de cada reductor: 12kg.
53,73
Partida alçada d'abonament íntegre per la senyalització
i tancaments per a poder executar l'obra (3% del PEM).
-

600,00

60,00

537,30
568,84

19% Benefici Industrial i Despeses Generals sobre (PEM) 19.514,50 euros
3.707,76
Pressupost de Contrata (PC) obres d’ampliació tram vorera esquerra
corresponent als núms. 1 i 3 del carrer Jaume Balmes (nucli urbà), 137,00 m2
23.222,26
21% IVA sobre 23.222,26
4.876,67 euros
Pressupost Total (PT)__________
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
L'arquitecte tècnic municipal
Ricard Riba Garcia
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1- MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LES OBRES
1.1.- LA PROPIETAT
La Propietat està representada per l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, a la
comarca del Baix Llobregat.
1.2.- TÍTOL DE LA MEMÒRIA
El títol de la memòria és “OBRES D’AMPLIACIÓ DEL TRAM DE LA VORERA DEL
CARRER LLUÍS MILLET, 13 i 15 (des del carrer Sant Jordi a la plaça del Països
Catalans), T.M. CORBERA DE LLOBREGAT”.
1.3.- OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA
La present memòria valorada té per objecte les obres d’ampliació del tram de la
vorera senar del carrer Lluís Millet i que correspon als números de policia 13 i 15
(des de la plaça del Països Catalans fins a la cruïlla del carrer Sant Jordi).
Aquesta actuació pretén adaptar i reposar el tram de vorera malmesa, executada
fa uns 30 anys, tot garantint una amplada lliure de pas per als i les vianants,
d’un metre i vuitanta centímetres (1,80m.). Aprofitant que s’amplia aquest tram
de vorera, s’inverteix en la renovació parcial de la xarxa d’enllumenat públic, en
el tram d’ampliació de la vorera, entre el carrer Sant Jordi i la plaça dels Països
Catalans. Les obres es realitzen dins el terme municipal de Corbera de Llobregat.
Codis CPV: 45233252-0 (“Trabajos de pavimentación de calles”)
45316100-6 (“Instalación de equipo de alumbrado exterior”)
34922100-7 (“Marcas viales”)
1.4.- EMPLAÇAMENT
El carrer Lluís Millet es tracta d’un vial en el centre del nucli urbà, amb accés des
del carrer Sant Jordi i que comunica per la seva vessant sud amb la plaça dels
Països Catalans i al nord pel carrer Font Vella (vial de comunicació amb la
carretera BV-2421). En el carrer de Lluís Millet hi transcorren els vehicles que
venen del carrer Sant Jordi, del passeig dels Arbres i el propi veïnat de les
parcel·les privades.
L’àmbit d’actuació, 132 metres lineals, és la vorera corresponent als núms. 13 i
15 del carrer Lluís Millet (des de la plaça dels Països Catalans i fins a la
confluència amb el carrer Sant Jordi). També es rebaixen 15 metres de vorera
(3x5m) a l’alçada del núm. 20 del carrer Sant Jordi (veure plànols).
1.5.- ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT I A LA LEGALITAT URBANÍSTICA
Es tracta de la nova pavimentació i ampliació d’un tram de la vorera situada en
els núms. 13 i 15) del carrer Lluís Millet. En ser un carrer ja urbanitzat i alineat
pel que respecta a les edificacions col·lindants, no es modifica l’amplada total del
mateix carrer, i per tant, no s’afecta el planejament vigent.
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El carrer Lluís Millet està classificat de sòl urbà, i no ens trobem inclosos en cap
unitat d’actuació, tractant-se doncs, d’una obra ordinària.
En relació amb la supressió de barreres arquitectòniques, tots els nous elements
projectats són adaptats.
1.6.- DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
1.6.1.- VORERA
L’estat de la vorera, degut a un llarg període de manca de conservació i
manteniment, es troba força degradada i requereix d’una intervenció.
L’actuació que es realitza en la vorera del carrer és la de la substitució de la
voravia i de la vorada, en un tram de 132 metres d’actuació amb inici a la plaça
del Països Catalans i fins a la confluència amb el carrer Sant Jordi. Els treballs
abasten el 100% dels trams realment afectats. Cal garantir un amplada lliure de
vorera, d’1,8m.
Així mateix també es rebaixa un tram de la vorera, davant el núm. 20 del carrer
Sant Jordi) amb la finalitat de crear dos nous passos de vianants en el carrer
Lluís Millet (veure plànol núm. 2).
1.6.2.- SERVEIS D’ENLLUMENAT PÚBLIC
La renovació, en aquest tram, de la xarxa bàsica d’enllumenat públic es renova
en aquest tram del carrer Lluís Millet per fer front al deteriorament sofert amb el
pas del temps, trobar-se obsoletes, degut a l’ús natural del bé i per aquells
motius ja descrits en el paràgraf 1.3. relatiu a l’objecte de la memòria.
Antecedents i estat actual
La xarxa de l'enllumenat del tram del carrer Lluís Millet entre el C/ Sant Jordi i la
Plaça dels Països Catalans està actualment en molt mal estat. Es tracta d'una
instal·lació antiga que fa temps que té uns valors d’aïllaments molt baixos, hi ha
trams que el cable no és l’adient per a una xarxa soterrada i a més, no disposa
d’una xarxa de terres equipotencial tal com està establert reglamentàriament.
Per tant, per tal de posar aquesta part de la instal·lació en norma s’ha de refer
completament.
Atès a que és voluntat municipal realitzar unes obres de nova pavimentació i
ampliació de la vorera esquerra d’aquest tram del C/ Lluís Millet, és el moment
de renovar la xarxa d’enllumenat en aquest tram.
Es proposa renovar la instal·lació en tot l’àmbit on s’amplia la vorera, és a dir,
entre el C/ Sant Jordi i la Plaça dels Països Catalans. Els punts de llum
directament afectats són PL-011-04-007, PL-011-04-008, PL-011-04-009, PL011-04-010, PL-011-04-011 i PL-011-04-012, que es retiraran i la nova
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configuració dels fanals serà unilateral i no al portell com actualment. A part, el
punt de llum PL-011-04-006 es manté però es proposa canviar el conductor de
sortida i connectar-lo a la nova xarxa de terres.
Descripció de les actuacions a realitzar
Les actuacions a realitzar corresponen a les pròpies de renovació de les
instal·lacions d’enllumenat públic, l’obra civil no està inclosa en aquest capítol:
1. Retirada dels elements de la instal·lació existent (6 columnes, 6 lluminàries
i les línies que surtin en el moment d'excavar les rases).
2. Col·locació dels tubs corrugats a les rases, on s’allotjaran els cables
conductors.
3. Construcció d’arquetes i registres per a les conduccions soterrades.
4. Construcció dels fonaments per a la subjecció de les columnes.
5. Subministrament i col·locació dels conductors als tubs soterrats.
6. Subministrament i instal·lació de columnes noves.
7. Subministrament i instal·lació de lluminàries noves.
8. Instal·lació de preses i xarxa de terra.
9. Connexió de la nova instal·lació a la xarxa existent.
10. Proves i posada a punt de la instal·lació.
Normativa aplicable
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), segons RD 842/2002 de 2
d’agost i les seves instruccions tècniques complementàries (ITC BT).
- Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment
administratiu per a l’aplicació del REBT.
- Reglament d’eficiència energètica a instal·lacions d’enllumenat exterior,
segons RD 1890/2008 de 14 de novembre i les instruccions tècniques
complementàries EA-01 a EA-07.
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a
la protecció del medi nocturn.
- Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001.
- Altres normes d’obligat compliment.
Subministrament d'energia
El subministrament d’energia el realitza ENDESA en baixa tensió trifàsica de 400
V a 50 Hz.
Solucions adoptades
La xarxa de l’enllumenat públic que es renova serà de la modalitat de xarxa
soterrada, per tant, s’utilitzaran els sistemes i materials estàndard de les xarxes
soterrades de distribució.
Ja que l’obra es duu a terme en una zona on actualment ja hi ha enllumenat,
durant la seva execució, cap carrer podrà quedar-se a les fosques, per tant, el

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

bb8123ad808e47728f6e6a424b501bcd001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Àrea de Via Pública

contractista també haurà d’encarregar-se de fer les instal·lacions provisionals
amb les mesures de seguretat necessàries.
Conductors considerats
Els conductors considerats són els de coure homogeni. Les seccions de fases
actives són les normalitzades pel Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i que
en el nostre cas seran les de 6 mm2, de 0,6/1kV de tensió nominal, per a la
xarxa general de l’enllumenat i de 2,5 mm2 per a l’alimentació de lluminàries des
de la caixa de connexions. Com no se substitueix íntegrament la xarxa
d'enllumenat de la zona, cal tenir en compte que d'acord amb el punt 5.2 de la
ITC-BT-09 per a garantir la continuïtat, l'aïllament i la estanquitat dels
conductors, tots els empalmes que no es facin a les caixes de connexions de les
columnes hauran d’estar en arquetes registrables, que caldrà construir, en cas
que no siguin existents. Els empalmes a les arquetes es realitzaran utilitzant
maniguets d’unió de coure electrolític adequats per a la secció dels cables a
connectar i s’utilitzarà la compressió per punxonat profund. Després, mitjançant
maniguets termoretràctils, s’aïllarà cada fase individualment i posteriorment tot
el conjunt amb un recobriment que aporti un nivell d’aïllament com a mínim igual
al del cable.
Tot i que als nous punts de llum s'instal·laran lluminàries LED, com els punts de
llum que no es modifiquen i que pengen de la mateixa línia tenen instal·lades
làmpades de descarrega i atès que al REBT no queda clarament estipulat el
coeficient corrector a aplicar a les potències per a la realització dels càlculs de les
línies quan es tracta de lluminàries tipus LED, els càlculs s'han realitzat aplicant a
totes les lluminàries (descàrrega i LED) el coeficient de 1,8 que és l'establert al
REBT per a les làmpades de descàrrega.
La secció dels conductors d’alimentació a les lluminàries ha de ser suficient per
tal que el valor màxim de la caiguda de tensió al receptor més llunyà del quadre
de comandament, no sigui superior al 3% de la tensió nominal (ITC-BT-09) i
verificant que la màxima intensitat admissible dels conductors (que es determina
a la taula 5 de la ITC-BT-07 aplicant un factor de correcció de 0,8 segons el punt
3.1.3 de l’esmentada instrucció) quedi garantida en tot moment, fins i tot en cas
de produir-se sobrecàrregues i curtcircuits. Considerant que tota la xarxa
existent, sobre la que no s'actua en aquest cas, està composta per cables de 4x6
mm2 (secció mínima establerta a la ITC-BT-09), obtenim que utilitzant cables
amb una secció de 6 mm2 a la part a renovar es compleixen els condicionants
abans esmentats.
I=

P
3 ⋅ V ⋅ cos ϕ

essent:
I:
Intensitat
[A]
P:
Potència de càlcul
[W]
V:
Tensió de línia
[V]
Factor de potència (es considera un cos ϕ = 0,9)
cos ϕ:
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∆V =

P⋅L
C Cu ⋅ V ⋅ S

essent:
∆V:
L:
P:
S:
V:
CCu:

Caiguda de tensió al punt considerat
Longitud del tram de línea considerat
Potència de càlcul prevista per la línia
Secció del conductor
Tensió de línia
Conductivitat del coure (56 m/Ω·mm2)

TRAM

Long. Pot.

origen final (m)
QC
1
48
1
2
30
2
3
32
3
4
30
4
5
29
5
6
27
6
7
19
7
8
20,5
8
9
20,5
9
10
20,5
10
11
20,5
11
12
20,5

(W)
50
50
50
50
50
50
37
37
37
37
37
37

Pot.
cal.
Acum.
(VA)
940
850
760
670
580
490
400
333
266
200
133
67

[V]
[m]
[W]
[mm2]
[V]

Secció Intensitat
(mm2)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

(A)
1,51
1,36
1,22
1,07
0,93
0,79
0,64
0,53
0,43
0,32
0,21
0,11

Cdt
Cdt
parcial acum
(V)
0,34
0,19
0,18
0,15
0,13
0,10
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01

(V)
0,34
0,53
0,71
0,86
0,98
1,08
1,14
1,19
1,23
1,26
1,28
1,29

Cdt.
acum
(%)
0,08%
0,13%
0,18%
0,21%
0,25%
0,27%
0,28%
0,30%
0,31%
0,31%
0,32%
0,32%

Suports
Tots els suports nous que s'instal·len són columnes troncocòniques d'acer
galvanitzat de 6 m d'alçada. A totes les columnes se les aplicarà un tractament
antioxidant i antiorins des de la base fins a la portella.
Tots els suports es col·locaran sobre daus de formigó HM-20 de secció quadrada
de 0,60 m de costat i de 0,80 m de profunditat. Les columnes s'instal·laran el
més a prop possible de les tanques de les propietats per tal de respectar al
màxim l’amplada de la vorera. La interdistància entre columnes serà d’uns 20,5
m. La ubicació de les noves columnes està definida als plànols.
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Lluminàries.
Es proposa la instal·lació de les lluminàries LED model VMX.G2.L043.V1.L2L4, de
16 LED, 700mA i 37 W de Carandini. La lluminària disposa d'un flux lluminós de
4.074 lm i una temperatura de color de 3.000 K. Lluminària amb carcassa de
fosa LM6 d’alumini ([EN AC 44100] [AL.Si12]) amb tancament IP66. Les plaques
PCB estan muntades directament al Chevron LED de fosa d’alumini LM6 ([EN AC44100] [AL.Si12]) per assolir la màxima dissipació tèrmica. Cada Chevron LED
IP66 està connectat al compartiment del driver mitjançant connectors “plug and
play” i un perfil d’aliatge d’alumini extruït 6063-T6 (AlMg0.5Si)-T6. Incorpora un
protector contra sobretensions (EPROTEC). Protecció mecànica IK10. Tipus de
led, LUMILED L1T2 (Luxeon TXB de 3000K). Incorpora driver tipus Xitanium de
Philips per a poder fer la regulació (50% del flux tres hores després de l'encesa).
Protecció elèctrica: Classe II. L'acabat de la lluminària és mitjançant pintura de
poliester en pols de color gris RAL 9006 mat.
A l'Annex 4 es pot veure l'estudi lumínic on es justifica que es compleixen els
nivells d'il·luminació establerts a la ITC - EA - 02 del RD 1890/2008 per a una
classe d'enllumenat ME4b (A3: Vies principals de la ciutat i travessera de
poblacions amb una IMD< 7.000).
En relació a la contaminació lumínica, d'acord amb el que s'estableix a l'annex 2
del Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, en una
zona E3, en horari de nit, les làmpades a utilitzar han de ser tipus III i el flux
hemisfèric superior instal·lat (FHSinst) no pot superar el 5%. Les lluminàries
proposades compleixen les característiques de les làmpades de tipus II (una
tipologia de làmpada establerta per a zones de protecció més elevada) i el
FHSinst es del 0%, per tant, s'ajusten a normativa.
D'acord amb el punt 9 de la ITC-BT-09 del REBT, les lluminàries de Classe I han
d’estar connectades al punt de connexió a la xarxa de terra del suport mitjançant
cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color
verd-groc i secció mínima 2,5 mm2 en coure. Tot i que les lluminàries proposades
són Classe II, totes les noves lluminàries es connectaran mitjançant cable de
3x2,5 mm2 i es connectaran a la xarxa de terra, o com a mínim es deixarà la
connexió preparada a mode de previsió.
Previsió de potències
La renovació parcial d’aquesta instal·lació farà que es retirin 6 lluminàries amb
làmpades de descàrrega de VSAP de 50 W (57 W incloent l'equip) i s’instal·lin 6
lluminàries LED de 37 W. La potència total instal·lada de la instal·lació es reduirà
uns 120 W, fet que no afecta a la potència actualment contractada.
Tubs
La nova línia a instal·lar anirà per l’interior d’un tub de polietilè de tipus corrugat
de doble capa de 90 mm de diàmetre nominal i a una profunditat, com a mínim,
de 0,4 m, mesurada entre la part superior del tub i el nivell del terra.
Tots els tubs esmentats compliran amb les especificacions de l’apartat 1.2.4 de la
ITC-BT-21 del REBT.
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Allà on s'instal·lin corrugats nous es col·locarà una cinta de senyalització que
adverteixi de l'existència de cablejat d'enllumenat exterior, situada a una
distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub.
Caixes de connexió
Per a les connexions de derivació i per a l’alimentació dels punts de llum
s’utilitzaran caixes de material aïllant i incombustible, dotades d’elements de
connexió, borns i portafusibles amb tapa tancada i que en retirar aquesta, quedi
desconnectada la instal·lació elèctrica del fanal. Aquestes caixes es fixaran al
suport mitjançant cargols inoxidables.
Xarxa de terres
Cadascun dels suports disposarà de la seva respectiva presa de terra.
La xarxa de terres serà comú per a tota la instal·lació. S’estendrà paral·lelament
a la línia d’alimentació, un conductor de coure nu de 35 mm2 de secció, en íntim
contacte amb el terreny, fora de les canalitzacions, que haurà d’estar connectat a
totes les preses de terra dels suports i a la xarxa de terra existent, que s’haurà
de localitzar i ubicar a la nova arqueta a construir.
Com al número 14 del C/ Lluis Millet hi ha instal·lada una estació
transformadora, a part cal tenir en compte que, en compliment de l'apartat 11 de
la ITC-BT-18 del REBT, i per a garantir la independència de la xarxa de posada a
terra de la instal·lació amb els terres de la ET, a una distància de 15 m
d'aquesta, com a mínim, la xarxa de terra estarà formada per un conductor de
coure unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment verd-groc
i secció mínima de 16 mm2 que s'instal·larà a l'interior de la canalització del cable
d'alimentació i no s'instal·laran piquetes.
A la resta de la xarxa de terres no afectada per la ET caldrà instal·lar, com a
mínim, una piqueta de posta a terra cada 5 suports i sempre al primer i a l’últim
suport de cada línia. Les piquetes seran d’acer amb recobriment de coure de 2 m
de longitud i 14,6 mm de diàmetre. El conductor de protecció que ha de
connectar cada suport amb una piqueta o amb la xarxa de terra ha de ser un
conductor de coure unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb
recobriment verd-groc i secció mínima de 16 mm2.
En aquest cas, com a mínim s’hauran d’instal·lar piquetes a la nova arqueta que
cal construir al costat del punt de llum existent PL-011-04-006, al nou PL-01104-009 i al nou PL-011-04-012. De totes maneres, un cop instal·lada la xarxa de
terres s’haurà de comprovar que la xarxa s’ajusta als valors reglamentaris, en
cas contrari, s’hauran d’instal·lar més piquetes, sempre tenint en compte que no
es podran instal·lar a la zona d'afectació de la ET.
Reducció de nivell
L’apartat 9 de la ITC-EA-02 del RD 1890/2008 de 14 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’eficiència energètica a instal·lacions d’enllumenat
exterior, estableix que en certes hores de la nit s'ha de reduir el nivell lumínic de
les instal·lacions d’enllumenat exterior tot mantenint els criteris d'uniformitat i
enlluernament establerts a la mateixa instrucció i el punt 6 de la ITC-EA-04
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estableix que els sistemes de regulació del nivell lluminós hauran de permetre la
disminució del flux emès fins un 50% del valor en servei normal, mantenint la
uniformitat dels nivells d'il·luminació, durant les hores de funcionament reduït.
Per tant, els drivers de les noves lluminàries LED hauran d’estar programats per
tal que tres hores després de l’encesa el flux lluminós es redueixi un 50%.
Correcció del factor de potència
Les llumeneres LED proposades, tal com figura a les característiques tècniques,
garanteixen un factor de potència superior a 0,90, tal com marca el punt 8 de la
ICT-BT-09.
1.7.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA I AMIDAMENTS
Amb la nova pavimentació de la vorera es projecta també una ordenació de la
cantonada del carrer Sant Jordi amb el carrer Lluís Millet, guanyant vorera i
millorant la senyalització. Amb l’amplada de la vorera, queden afectades les
marques vials de la calçada. Els canvis més significatius respecte a l’estat actual
són la substitució de la vorada i ampliació de la vorera.
Per a l’execució de les obres es preveu retirar provisionalment els vehicles
estacionats en el carrer, modificar el trànsit de diversos carrers i realitzar
diversos talls de trànsit que ha de patir aquest tram de vial i d’altres propers. És
per això que amb 7 dies d’antelació a l’inici de les obres, caldrà que l’empresa
adjudicatària doni avís a la Policia Local per tal de coordinar-se tant amb
l’empresa concessionària dels serveis d’autobús urbà i interurbà (Autocorb) com
amb el servei públic de recollida i transports de residus municipals i neteja viària
(FCC).
La justificació d'haver triat la vorera senar del carrer Lluís Millet, situada entre la
plaça dels Països Catalans i el carrer Sant Jordi, i no haver triat d’altres trams del
mateix carrer i/o d’altres carrers, és una qüestió estrictament de millora de la
vialitat per als/les vianants. Per altra banda, cal dir que s’ha constatat que es
troben molt degradades i amb nombrosos obstacles que dificulten i de vegades
impossibiliten el pas per la vorera dels vianants.
La superfície resultant d’actuació a la vorera del carrer Lluís Millet, és de
234,00m2 (incloent les voreres rebaixada davant el núm. 20 del carrer Sant Jordi
(alçada habitatge 9), davant les escales que comuniquen amb la Travessia Font
Vella; i davant els habitatges 5 i 6 del núm. 20 del carrer Sant Jordi, veure
plànol).
1.8.- CONJUNT DE L’OBRA I TREBALLS PREVIS
1.8.1.- Conjunt de l’obra
La memòria té per objecte l’ampliació i nova pavimentació de la vorera situada
davant els núms. 13 i 15 del carrer Lluís Millet.
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1.8.2.- Treballs previs
En primer lloc es farà un replanteig previ de l'obra que amb conformitat amb el
representant municipal servirà perquè es donin per començades les obres.
1.8.3.- Elements a conservar
Cal conservar i protegir durant el procés de les obres tots els elements existents
que no es preveu el seu enderroc, modificació o demolició, i en especial el
paviment de calçada, les columnes i la xarxa d’enllumenat públic, de telefonia, la
xarxa d’aigua i gas i les façanes de murs i/o edificacions. Caldrà tenir especial
cura en el desmuntatge del mobiliari actual, si n’hi ha, que caldrà tornar a
col·locar després de la nova pavimentació de la vorera.
1.8.4.- Enderrocs i moviments de terres
Es fa necessari realitzar l’enderroc dels paviments existents, per poder executar
els nous paviments de vorera adaptats a ordenació. Es grafia en els plànols la
zona inclosa en aquesta memòria valorada.
Totes les operacions de moviments de terres i/o runes, si escau, es realitzaran
amb els mitjans mecànics que es considerin adients en relació a la seva
especificitat.
Els residus són el conjunt de materials i productes, no desitjats i sense cap
utilitat, que es produeixen en el transcurs de l’execució d’una obra o
manteniment.
L’adjudicatari té l’obligació de retirar tots els residus i restes resultants dels
treballs contractats i per a tal efecte haurà de disposar de tots els mitjans
necessaris per a procedir a la seva retirada immediata.
Tots els residus resultants es retiraran simultània i coordinadament en el
moment que s’estiguin realitzant els treballs i sota cap concepte es permetrà que
les restes quedin a la zona més de 3 hores després de finalitzades les tasques en
aquell punt.
Aniran a càrrec de l’empresa contractada la recollida i transport a gestor
autoritzat de les restes resultants, siguin elements de mobiliari, terra i/o runa
que se’n derivi, i les taxes pels abocaments autoritzats corresponents. Un cop
finalitzades les actuacions, i si escau, es presentaran tots els certificats de
transport a gestor autoritzat dels residus que es generin. En el certificat del
transportista hi constarà el codi del transportista.
Si l’adjudicatari no retirés els esmentats residus en el mínim de temps que
prudencialment es requereix, aquest treball serà efectuat per qui determini el
responsable del contracte, amb càrrec a l’adjudicatari, sense prejudici de les
responsabilitats inherents.
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1.8.5.- Clavegueram i recollida d’aigües superficials
La memòria no afecta la xarxa de clavegueram existent en aquest carrer. Amb
l’ampliació de la vorera es desplacen els embornals de recollida d’aigües
superficials.
1.8.6.- Murs de contenció
No es fa necessària la construcció de murs de contenció per poder executar la
nova vorera, atès que el mateix ja es troba alineat.
1.8.7.- Pavimentació
Els materials projectats són els següents: vorades de 15x25cm tipus T-2, rigola
blanca de 20x20x8cm i panot per a voreres gris de 20x20x4cm., classe 1a.
1.8.8.- Instal·lacions
Es preveu la creació d’una nova xarxa d’enllumenat públic en la present memòria
com a substitució de l’existent.
L’empresa adjudicatària realitzarà les obres de caire civil, a banda de la
renovació de la xarxa d’enllumenat públic pels motius ja exposats. S’hauran de
posar en contacte amb les empreses de manteniment del servei per tal que
supervisin i puguin donar el vist i plau a la nova instal·lació.
No es preveu modificar la xarxa d’electricitat ni la de telefonia existents. Els
suports, per tant, restaran en la seva ubicació actual.
No es preveu cap instal·lació d’hidrants contra incendis.
No es preveu el desplaçament de cap pal/columna de la xarxa d’enllumenat
públic, electricitat i/o telefonia existent. Els pals/columnes, per tant, restaran en
la seva ubicació actual.
No es preveu cap modificació en la xarxa d’aigua existent, ni la instal·lació
d’hidrants contra incendis.
1.8.9.- Senyalització i mobiliari urbà
Es contempla la senyalització de les marques vials en tot l’àmbit d’actuació en el
carrer Lluís Millet: passos de vianants, línies d’aturada, zones d’aparcament, etc.
Això comporta la creació d’un nou pas de vianants en el carrer Lluís Millet,
davant les escales que comuniquen amb la Travessia de Font Vella.
1.9.- PROGRAMA D’OBRA I TERMINIS D’EXECUCIÓ
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Les obres es realitzaran segons les determinacions especificades en la memòria i
en base a les decisions que durant l'execució prengui el Contractista adjudicatari
de comú acord amb el representant municipal, i que sense la seva aprovació no
podran fer-se efectives. Caldrà avisar a la Policia Local, amb 7 dies d’antelació, a
l’inici de les obres.
Per a la realització de la totalitat de les actuacions contingudes en aquesta
memòria valorada es preveu un termini total d’1 mes.
El termini d’inici de les obres es preveuen abans dels 20 dies hàbils a comptar de
la data d’adjudicació de les obres.
1.10.- NORMATIVA D’APLICACIÓ
En l’elaboració d’aquesta memòria i la posterior execució de les obres es donarà
compliment a totes les normatives vigents, i especialment:
- RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’Edificació.
- Posteriors actualitzacions al RD 314/2006.
- NTE Normes Tecnològiques de la construcció.
- RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes
de seguretat i salut a les obres de construcció.
- EHE-08 Instrucció del formigó estructural
- Reglament electrotècnic per a baixa i mitja tensió.
- Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.
- Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel qual es desenvolupa el document
tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i
utilització dels espais públics urbanitzats.
- Decret 89/2010, de 29 de juny, on es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció.
1.11.- PRESSUPOST
El Pressupost d'Execució Material de les obres projectades ascendeix la quantitat
total de TRENTA-DOS MIL CINC-CENTS TRETZE EUROS amb NORANTA-DOS
CÈNTIMS (32.513,92 euros), que incrementats amb un 13% de Despeses
Generals, un 6% de Benefici Industrial i aquest subtotal amb un 21% de l'Impost
sobre el Valor Afegit (I.V.A.) dóna un Pressupost Total de les obres de
QUARANTA-SIS MIL VUIT-CENTS SETZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
(46.816,79 euros).
Pressupost
Amidam. Descripció
ENDERROCS
120,000 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm.
118,000 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
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Preu Unit.

5,00

Import(€)

600,00
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sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor.
5,02
148,400 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó,
de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió.
5,22
72,000 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
10cm. de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió.
5,50
18,600 m3 Excavació de rasa de 0,3m. d’amplada i fins a 0,5m. de
fondària, en terreny tou, realitzada amb pala excavadora
i càrrega mecànica sobre camió. Inclou excavació de sabates
per a fonamentacions de 0,6x0,6x0,8m de profunditat per a
bàculs i/o columnes per als suports de nous fanals (6 unitats)
de l’enllumenat públic.
12,35
6,000 uts Desmuntatge del conjunt suport-lluminària existent fins a
5m d’alçada. Inclou demolició i reposició de paviment i
el transport i gestió dels residus
60,30
33,480 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit,
a abocador específic o a centre de recollida i transferència,
amb un recorregut de fins a 20km., amb camió de 12Tn,
carregat amb mitjans mecànics.
9,42
33,480 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
11,60

592,36

774,65

396,00

229,71

361,80

315,38

388,37

FONAMENTACIONS
10,500 m3

Rebliment i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,3m.
d’amplària, amb material seleccionat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix fins a 15cm., utilitzant picó vibrant,
amb compactació al 95% PM. Inclou subministrament,
col·locació i compactació del sauló pel recobriment del
voltant del servei d’enllumenat.
5,400 m3 Reposició de rasa amb base de formigó HM-20/P/10/I,
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10mm. abocat des de camió, amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat.
6,000 uts Dau de formigó HM-20 de 60x60x80 cm per a la instal·lació
dels suports de l'enllumenat públic. Inclou la col·locació
d'espàrrecs subjecció amb plantilla, d'acord amb el model a
instal·lar i situació del conducte corrugat formant una corba
suau de 90°.

19,05

200,02

81,70

441,18

40,65

243,90

RECOLLIDA D’AIGÜES
3,000 ut

Pericó de 98x38x55cm, amb parets de 10cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de
sorra, inclòs reixa metàl·lica superior. Inclou connexió a
xarxa.

219,91

659,73

20,56

61,68

ENLLUMENAT
3,000 ut

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm
de diàmetre, clavada a terra.
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137,500 m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada.
2,85
137,500 m Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora, de
plàstic per marcar situació cablejat elèctric.
0,34
6,000 uts
Subministrament i instal·lació de columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçada, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó, amb tractament antioxidant i antiorins
fins la portella. Inclou el subministrament i la instal·lació de la
caixa de connexions i de la instal·lació elèctrica completa de
l'interior del suport.
351,81
6,000 uts
Subministrament i instal·lació de lluminària per a vial de
Carandini de tecnologia LED model VMX.G2.L043.V1.L2L4 de
37 W, 700 mA o lluminària tècnicament equivalent. Lluminària
amb carcassa de fosa d'alumini LM6 ([EN AC-44100] [AL.Si12])
amb tancament IP66. Les plaques PCB estan muntades
directament al Chevron LED de fosa d’alumini LM6
([EN AC-44100] [AL.Si12]) per assolir la màxima dissipació
tèrmica. Cada Chevron LED IP66 està connectat al
compartiment del driver mitjançant connectors ´´plug and
play´´ i un perfil d’aliatge d’alumini extruït 6063-T6
(AlMg0.5Si)-T6. Incorpora un protector contra sobretensions
(EPROTEC). Protecció mecànica IK10. Tipus de led, LUMILED
L1T2 (Luxeon TXB de 3000K). Driver tipus Xitanium de Philips.
Temperatura de color 3.000K, i 4.074 lm de flux lumínic.
Protecció elèctrica Classe II. Regulació al 50% a les 3 hores
de l'encesa. L'acabat de la lluminària és mitjançant pintura
de poliester en pols de color gris RAL 9006 mat.
372,70
64,800 m
Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC
de color groc-verd, col·locat en tub. Inclou la connexió a
columna i a xarxa de terres i instal·lació de tub corrugat de
32 mm de diàmetre per evitar que es formigoni el cable.
4,17
85,200 m
Subministrament i instal·lació a la rasa de conductor de coure
nu, unipolar de secció 1x35 mm2 per xarxa de terres
equipotencial, on es connecta cada columna i cada pica de
terra. Inclou tot el petit material per fer les connexions.
6,22
151,500 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub.
4,18
42,000 m
Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub .
1,85
1,000 ut
Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
Formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100
mm, sobre llit de sorra.
63,04
1,000 ut
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter.
31,61
1,152m3
Realització de cala per a detecció de serveis. Inclou demolició
de panots i moviment de terres fins a 1m de profunditat
amb mitjans mecànics i/o manuals.
82,14
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46,75

2.110,86

2.236,20

270,22

529,94

633,27

77,70

63,04
31,61

94,63
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1,00 ut

Partida alçada d'abonament íntegre per a la instal·lació
elèctrica provisional per evitar deixar a les fosques la
zona durant les obres. Inclou muntatge i desmuntatge.

300,00

300,00

PAVIMENTACIÓ
222,00 m2 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra adequada
de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del material al 100%
del PM.
6,59
124,00 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada
de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter. Inclou entrega amb vorades existents
mitjançant tall de les peces amb disc.
24,86
20,46 m3 Base de tot-ú artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM.
26,35
22,20 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat per a
construcció de vorera.
47,60
2,48 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat.
81,57
124,00 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc.
11,79
222,00 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4cm, classe 1a.,
preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland.
34,95
p.a.
Partida alçada d'abonament íntegre per la senyalització
i tancaments per a poder executar l'obra (3% del PEM).
-

1.462,98

3.082,64
539,12

1.056,72

202,29

1.461,96

7.758,90
947,01

SENYALITZACIÓ
p.a.

5,000 ut.

Partida alçada d’abonament íntegre de pintura ACRIPUR o
equivalent, antilliscant, amb dues capes de pintura de
dotació 700-800 g/m2 per a marques vials, línies blanques,
vermelles i/o grogues de la totalitat del pas de vianants,
illetes i/o senyalitzacions (Ref: RAL 9003, RAL 3000, RAL 1018). Subministrament i col·locació amb pal metàl·lic de
senyal vertical P-20 de pas de vianants, reflectant de
diàmetre 60cm. Tot segons normativa.
100,00

2.500,00

500,00

19% Benefici Industrial i Despeses Generals sobre (PEM) 32.513,92 euros
Pressupost de Contrata (PC) obres d’ampliació del tram de vorera del
carrer Lluís Millet, 13-15 (nucli urbà), 234,00 m2
21% IVA sobre 38.691,56

38.691,56
8.125,23 euros

Pressupost Total (PT)____

46.816,79 euros

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
L'arquitecte tècnic municipal
Ricard Riba Garcia
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1- MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LES OBRES
1.1.- LA PROPIETAT
La Propietat està representada per l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, a la
comarca del Baix Llobregat.
1.2.- TÍTOL DE LA MEMÒRIA
El títol de la memòria és “OBRES D’AMPLIACIÓ DE LES VORERES DEL CARRER
SANT JORDI, 2, 4 i 4bis I DEL CARRER DE LA SALUT, 17 a 29), T.M. CORBERA
DE LLOBREGAT”.
1.3.- OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA
La present memòria valorada té per objecte les obres d’ampliació del tram de la
vorera parell del carrer Sant Jordi, des del núm. 2 al núm. 4bis) i del carrer de la
Salut (del núm. 17 al núm. 29). Aquesta actuació pretén adaptar i reposar el
tram de vorera malmesa, executada fa uns 30 anys, tot garantint una amplada
lliure de pas per als i les vianants, d’un metre i vuitanta centímetres (1,80m.),
exceptuant el tram davant el núm. 17 del carrer Sant Jordi, que s’amplia a un
metre quaranta centímetres (1,40m.). Les obres es realitzen dins el terme
municipal de Corbera de Llobregat.
Codis CPV: 45233252-0 (“Trabajos de pavimentación de calles”)
34922100-7 (“Marcas viales”)
1.4.- EMPLAÇAMENT
Els carrers de la Salut i Sant Jordi són vials en el centre del nucli urbà, amb
accés, pel sud, des del passeig dels Arbres pel carrer Sant Jordi i; pel nord, des
del carrer de la Pau.
L’àmbit d’actuació, és d’uns 50 metres lineals en el carrer Sant Jordi (vorera
corresponent als núms. 2, 4 i 4bis) i d’uns 90 metres lineals en el carrer de la
Salut (vorera corresponent del núm. 17 al núm. 29) i fins arribar a les escales
que comuniquen amb el carrer de la Pau (veure plànol).
1.5.- ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT I A LA LEGALITAT URBANÍSTICA
En ser un carrer ja urbanitzat i alineat pel que respecta a les edificacions
col·lindants, no es modifica l’amplada total del mateix carrer, i per tant, no
s’afecta el planejament vigent.
El carrer Sant Jordi i el carrer de la Salut es troben classificats de sòl urbà. No
ens trobem inclosos en cap unitat d’actuació, tractant-se doncs, d’una obra
ordinària.
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En relació amb la supressió de barreres arquitectòniques, tots els nous elements
projectats són adaptats.
1.6.- DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
L’estat de la vorera, degut a un llarg període de manca de conservació i
manteniment, es troba força degradada i requereix d’una intervenció.
L’actuació que es realitza en la vorera del carrer és la de la substitució de la
voravia i de la vorada, en un tram total d’uns 140,2 metres d’actuació amb inici a
la cantonada del núm. 4bis del carrer Sant Jordi i fins al núm. 29 del carrer de la
Salut. Els treballs abasten el 100% dels trams realment afectats. Cal garantir un
amplada lliure de vorera, d’1,8m., exceptuant la vorera del núm. 17 del carrer de
la Salut que, per vialitat, només s’ampliarà a 1,40m. (actualment és inferior al
metre d’amplada).
1.7.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA I AMIDAMENTS
Amb la nova ampliació de la vorera, la instal·lació de senyalització vertical i
aplicació de senyalització horitzontal es projecta també una ordenació de la
cantonada del carrer Sant Jordi amb el carrer de la Salut. Amb l’amplada de la
vorera, queden afectades i/o es creen marques vials a la calçada. Els canvis més
significatius respecte a l’estat actual són la substitució de la vorada, l’ampliació
de la vorera i la creació de noves marques viàries sobre calçada.
Per a l’execució de les obres es preveu modificar el trànsit de diversos carrers i
realitzar diversos talls de trànsit que ha de patir aquest tram de vial i d’altres
propers. És per això que amb 7 dies d’antelació a l’inici de les obres, caldrà que
l’empresa adjudicatària doni avís a la Policia Local per tal de coordinar-se tant
amb l’empresa concessionària del servei públic de recollida i transports de
residus municipals i neteja viària (FCC).
La justificació d'haver triat les voreres dels núms. 4bis, 4 i 2 del carrer Sant Jordi
i dels núms. 17 a 29 del carrer de la Salut, i no haver triat d’altres trams del
mateix carrer i/o d’altres carrers, és una qüestió estrictament de millora de la
vialitat per als/les vianants. Per altra banda, cal dir que s’ha constatat que es
troben molt degradades i amb nombrosos obstacles que dificulten i de vegades
impossibiliten el pas per la vorera dels vianants.
La superfície resultant d’actuació en vorera, és de 235,00m2. Les voreres, tant
d’accés dels vehicles a les parcel·les com dels passos de vianants seran
rebaixades.
1.8.- CONJUNT DE L’OBRA I TREBALLS PREVIS
1.8.1.- Conjunt de l’obra
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La memòria té per objecte l’ampliació i nova pavimentació de la vorera situada
davant els núms. 4bis, 4 i 2 del carrer Sant Jordi i núms. 17 a 29 del carrer de la
Salut.
1.8.2.- Treballs previs
En primer lloc es farà un replanteig previ de l'obra que amb conformitat amb el
representant municipal servirà perquè es donin per començades les obres.
1.8.3.- Elements a conservar
Cal conservar i protegir durant el procés de les obres tots els elements existents
que no es preveu el seu enderroc, modificació o demolició, i en especial el
paviment de calçada, les columnes i la xarxa d’enllumenat públic, de telefonia, la
xarxa d’aigua i gas i les façanes de murs i/o edificacions. Caldrà tenir especial
cura en el desmuntatge del mobiliari actual i coixins berlinesos existents, que
caldrà tornar a col·locar després de la nova pavimentació de la vorera.
1.8.4.- Enderrocs i moviments de terres
Es fa necessari realitzar l’enderroc dels paviments existents, per poder executar
els nous paviments de vorera adaptats a ordenació. Es grafia en els plànols la
zona inclosa en aquesta memòria valorada.
Totes les operacions de moviments de terres i/o runes, si escau, es realitzaran
amb els mitjans mecànics que es considerin adients en relació a la seva
especificitat.
Els residus són el conjunt de materials i productes, no desitjats i sense cap
utilitat, que es produeixen en el transcurs de l’execució d’una obra o
manteniment.
L’adjudicatari té l’obligació de retirar tots els residus i restes resultants dels
treballs contractats i per a tal efecte haurà de disposar de tots els mitjans
necessaris per a procedir a la seva retirada immediata.
Tots els residus resultants es retiraran simultània i coordinadament en el
moment que s’estiguin realitzant els treballs i sota cap concepte es permetrà que
les restes quedin a la zona més de 3 hores després de finalitzades les tasques en
aquell punt.
Aniran a càrrec de l’empresa contractada la recollida i transport a gestor
autoritzat de les restes resultants, siguin elements de mobiliari, terra i/o runa
que se’n derivi, i les taxes pels abocaments autoritzats corresponents. Un cop
finalitzades les actuacions, i si escau, es presentaran tots els certificats de
transport a gestor autoritzat dels residus que es generin. En el certificat del
transportista hi constarà el codi del transportista.
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Si l’adjudicatari no retirés els esmentats residus en el mínim de temps que
prudencialment es requereix, aquest treball serà efectuat per qui determini el
responsable del contracte, amb càrrec a l’adjudicatari, sense prejudici de les
responsabilitats inherents.
1.8.5.- Clavegueram i recollida d’aigües superficials
La memòria no afecta la xarxa de clavegueram existent en aquest carrer. Els
embornals de recollida d’aigües superficials es desplaçaran degut a l’ampliació de
les voreres.
1.8.6.- Murs de contenció
No es fa necessària la construcció de murs de contenció per poder executar la
nova vorera, atès que el mateix ja es troba alineat.
1.8.7.- Pavimentació
Els materials projectats són els següents: vorades de 15x25cm tipus T-2, rigola
blanca de 20x20x8cm i panot per a voreres gris de 20x20x4cm., classe 1a.
1.8.8.- Instal·lacions
No es preveu cap instal·lació en la present memòria.
No es preveu el desplaçament de cap pal/columna de la xarxa d’enllumenat
públic, electricitat i/o telefonia existent. Els pals/columnes, per tant, restaran en
la seva ubicació actual.
No es preveu cap modificació en la xarxa d’aigua existent, ni la instal·lació
d’hidrants contra incendis.
1.8.9.- Senyalització i mobiliari urbà
Es contempla la senyalització de les marques vials en tot l’àmbit d’actuació en el
carrer Sant Jordi i carrer de la Salut: passos de vianants, línies d’aturada, zones
d’aparcament, etc.
Això comporta la creació de passos de vianants en aquests carrers.
1.9.- PROGRAMA D’OBRA I TERMINIS D’EXECUCIÓ
Les obres es realitzaran segons les determinacions especificades en la memòria i
en base a les decisions que durant l'execució prengui el Contractista adjudicatari
de comú acord amb el representant municipal, i que sense la seva aprovació no
podran fer-se efectives. Caldrà avisar a la Policia Local, amb 7 dies d’antelació, a
l’inici de les obres.
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Per a la realització de la totalitat de les actuacions contingudes en aquesta
memòria valorada es preveu un termini total d’1 mes.
El termini d’inici de les obres es preveuen abans dels 20 dies hàbils a comptar de
la data d’adjudicació de les obres.
1.10.- NORMATIVA D’APLICACIÓ
En l’elaboració d’aquesta memòria i la posterior execució de les obres es donarà
compliment a totes les normatives vigents, i especialment:
- RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’Edificació.
- Posteriors actualitzacions al RD 314/2006.
- NTE Normes Tecnològiques de la construcció.
- RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes
de seguretat i salut a les obres de construcció.
- EHE-08 Instrucció del formigó estructural
- Reglament electrotècnic per a baixa i mitja tensió.
- Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.
- Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel qual es desenvolupa el document
tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i
utilització dels espais públics urbanitzats.
- Decret 89/2010, de 29 de juny, on es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció.
1.11.- PRESSUPOST
El Pressupost d'Execució Material de les obres projectades ascendeix la quantitat
total de VINT-I-CINC MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (25.354,52 euros), que incrementats amb un 13%
de Despeses Generals, un 6% de Benefici Industrial i aquest subtotal amb un
21% de l'Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.) dóna un Pressupost Total de les
obres de TRENTA-SIS MIL CINC-CENTS SET EUROS amb NORANTA-SET
CÈNTIMS (36.507,97 euros).
Pressupost
Amidam. Descripció

Preu Unit.

Import(€)

ENDERROCS
4ml

Retirada i transport a abocador autoritzat de reductor de
velocitat existent a calçada carrer Sant Jordi
144,70 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm.
144,70 m Demolició de vorada i rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor.
85,44 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó,
de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
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retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió.
144,70 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
10cm. de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió.
39,07 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit,
a abocador específic o a centre de recollida i transferència,
amb un recorregut de fins a 20km., amb camió de 12Tn,
carregat amb mitjans mecànics.
39,07 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,22

446,00

5,50

795,85

9,42

368,04

11,60

453,21

PAVIMENTACIÓ
254,68 m2 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra adequada
de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del material al 100%
del PM.
6,59
144,70 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada
de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter. Inclou entrega amb vorades existents
mitjançant tall de les peces amb disc.
24,86
23,50 m3 Base de tot-ú artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM.
26,35
23,50 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat per a
construcció de vorera.
47,60
2,89 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat.
81,57
144,70 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc.
11,79
235,00 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4cm, classe 1a.,
preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland.
34,95

1.678,34

3.597,24
619,22

1.118,60

235,74

1.706,01

8.213,25

SENYALITZACIÓ I VARIS
p.a.

5 uts.

1 ut.

Partida alçada d’abonament íntegre de pintura ACRIPUR o
equivalent, antilliscant, amb dues capes de pintura de
dotació 700-800 g/m2 per a marques vials, línies blanques,
vermelles i/o grogues de la totalitat del pas de vianants,
illetes i/o senyalitzacions (Ref: RAL 9003, RAL 3000, RAL 1018).
S’inclou el pintat de les línies grogues d’accés a guals particulars,
línia groga de no estacionament, stop i cinc passos de vianants. Subministrament i col·locació amb pal metàl·lic de
senyal vertical P-20 de pas de vianants, reflectant de
diàmetre 60cm. Tot segons normativa.
100,00
Subministrament i col·locació amb pal metàl·lic de
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6 uts.

6uts

p.a.
p.a.

senyal vertical R-2 de detenció obligatòria, reflectant
de diàmetre 60cm. Tot segons normativa.
100,00
Pilona flexible d’alta resistència fabricada amb materials
que en cas d’impacte torni a la seva forma i posició
original i que es trobin sota estricta normativa REACH
(UE) a nivell europeu, lliure de metalls pesats, contaminants
i que compleixin norma UNE-EN 13501-1:2007+a1:2010,
de color negre o imitació corten, antiòxid, de 100cm d’alçària
x 10cm de diàmetre, amb cantells arrodonits i tires reflectants
a la part superior. Col·locat a terra amb vares rea i
formigonat. Inclou placa soldada d’acer galvanitzat
amb mateixes característiques que pilona i amb forats
per als quatre tacs metàl·lics.
85,44
Subministrament i col·locació de reductor de velocitat de
3x60x50cm, subjecte a normativa, fabricada amb cautxú
natural vulcanitzat i amb 4 adhesius grocs reflectants/peça.
Inclou 4 peces centrals, 2 terminals i cargoleria segons
Normativa. Pes de cada reductor: 12kg.
53,73
Partida alçada per a imprevistos i varis (5% PEM)
Partida alçada d'abonament íntegre per la senyalització
i tancaments per a poder executar l'obra (3% del PEM).
-

19% Benefici Industrial i Despeses Generals sobre (PEM) 25.354,52 euros
Pressupost de Contrata (PC) obres d’ampliació voreres corresponent
als núms. 2, 4 i 4bis del carrer Sant Jordi i dels núms. 17 a 29 del
carrer de la Salut (nucli urbà), 235,00 m2
21% IVA sobre 30.171,88
Pressupost Total (PT)__________
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
L'arquitecte tècnic municipal
Ricard Riba Garcia
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1- MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LES OBRES
1.1.- LA PROPIETAT
La Propietat està representada per l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, a la
comarca del Baix Llobregat.
1.2.- TÍTOL DE LA MEMÒRIA
El títol de la memòria és “OBRES D’AMPLIACIÓ DE LES VORERES ESQUERRA DE
LA TRAVESSIA FONT VELLA I DEL TRAM INICIAL DEL CARRER LLUÍS MILLET,
T.M. CORBERA DE LLOBREGAT”.
1.3.- OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA
La present memòria valorada té per objecte les obres d’ampliació de les voreres
esquerra de la Travessia Font Vella i del tram inicial de la vorera esquerra (del
núm. 2 al núm. 8) del carrer Lluís Millet. Aquesta actuació pretén adaptar i
reposar el tram de vorera malmesa, executada fa uns 30 anys, tot garantint una
amplada lliure de pas per als i les vianants, d’un metre i vuitanta centímetres
(1,80m.).
Aprofitant que s’amplien aquests trams de vorera, s’inverteix en la renovació de
la xarxa d’enllumenat públic al seu pas pel carrer Lluís Millet. Les obres es
realitzen dins el terme municipal de Corbera de Llobregat.
Codis CPV: 45233252-0 (“Trabajos de pavimentación de calles”)
45316100-6 (“Instalación de equipo de alumbrado exterior”)
34922100-7 (“Marcas viales”)
1.4.- EMPLAÇAMENT
El carrer Lluís Millet es tracta d’un vial en el centre del nucli urbà, amb accés des
del carrer Sant Jordi i que comunica per la seva vessant sud amb la plaça dels
Països Catalans i al nord pel carrer Font Vella (vial de comunicació amb la
carretera BV-2421). En el carrer de Lluís Millet hi transcorren els vehicles que
venen del carrer Sant Jordi, del passeig dels Arbres i el propi veïnat de les
parcel·les privades.
L’àmbit d’actuació és de 104,20 metres lineals, en la vorera corresponent als
núms. 2 a 8 del carrer Lluís Millet; de 4,40 metres en el núm. 1 del carrer Lluís
Millet (per a rebaixar la vorera); i de 187,90 metres lineals per a les dues
voreres de la Travessia Font Vella on s’hi actua (veure plànols). Les voreres es
rebaixaran en el seu pas per accessos de vehicles a finques privades i per l’accés
a passos de vianants. Així mateix es reposaran els panots un cop es retirin els
tres fanals davant el núm. 1 i 3 del carrer Lluís Millet.
1.5.- ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT I A LA LEGALITAT URBANÍSTICA
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Es tracta de la nova pavimentació i ampliació dels tram de vorera especificats del
carrer Lluís Millet i Travessia Font Vella. En ser un carrer ja urbanitzats i alineats
pel que respecta a les edificacions col·lindants, no es modifica l’amplada total del
carrers, i per tant, no s’afecta el planejament vigent.
El carrer Lluís Millet i la travessia Font Vella es troben classificats de sòl urbà, i
no ens trobem inclosos en cap unitat d’actuació, tractant-se doncs, d’una obra
ordinària.
En relació amb la supressió de barreres arquitectòniques, tots els nous elements
projectats són adaptats.
1.6.- DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
1.6.1.- VORERA
L’estat de la vorera, degut a un llarg període de manca de conservació i
manteniment, es troba força degradada i requereix d’una intervenció.
L’actuació que es realitza en la vorera dels esmentats carrers és la de la
substitució de la voravia i de la vorada, en un tram total de 462,20 m2
d’actuació. Els treballs abasten el 100% dels trams realment afectats. Cal
garantir un amplada lliure de vorera, d’1,80m.
1.6.2.- SERVEIS D’ENLLUMENAT PÚBLIC
La renovació, en aquest tram, de la xarxa bàsica d’enllumenat públic es renova
en aquest tram del carrer Lluís Millet per fer front al deteriorament sofert amb el
pas del temps, trobar-se obsoletes, degut a l’ús natural del bé i per aquells
motius ja descrits en el paràgraf 1.3. relatiu a l’objecte de la memòria.
Antecedents i estat actual
La xarxa de l'enllumenat del tram del carrer Lluís Millet entre el C/ Font Vella i la
Travessia Font Vella està actualment en molt mal estat. Es tracta d'una
instal·lació antiga que fa temps que té uns valors d’aïllament molt baixos, hi ha
trams on el cable no és l’adient per a una xarxa soterrada, hi ha zones on el tub
és tan superficial que es veu a simple vista, la xarxa de terres és de coure nu
instal·lat a l’interior dels tubs i a més hi ha columnes que estan en molt mal
estat. Per tant, per tal de posar aquesta part de la instal·lació en norma s’ha de
refer completament.
Atès a que és voluntat municipal realitzar unes obres d’ampliació de la vorera
esquerra d’aquest tram del C/ Lluís Millet, és el moment de renovar la xarxa
d’enllumenat en aquest tram.
Es proposa renovar la instal·lació en tot l’àmbit on s’amplia la vorera del C/ Lluis
Millet, és a dir, entre el C/ Font Vella i Travessia Font Vella. Els punts de llum
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directament afectats són PL-008-02-005, PL-008-02-006, PL-008-02-007, PL008-02-008 i PL-008-02-009. A part, el punt de llum PL-008-02-004 es manté
però caldrà instal·lar-hi el conductor que el connectarà amb la nova xarxa. Els
nous punts de llum aniran tots instal·lats a la vorera que s’amplia.
Descripció de les actuacions a realitzar
Les actuacions a realitzar corresponen a les pròpies de renovació de les
instal·lacions d’enllumenat públic, l’obra civil no està inclosa en aquest capítol:
1. Retirada dels elements de la instal·lació existent (5 columnes, 5 lluminàries
i les línies que surtin en el moment d'excavar les rases).
2. Col·locació dels tubs corrugats a les rases, on s’allotjaran els cables
conductors.
3. Construcció dels fonaments per a la subjecció de les columnes.
4. Subministrament i col·locació dels conductors als tubs soterrats.
5. Subministrament i instal·lació de columnes noves.
6. Subministrament i instal·lació de lluminàries noves.
7. Instal·lació de preses i xarxa de terra.
8. Connexió de la nova instal·lació a la xarxa existent.
9. Proves i posada a punt de la instal·lació.
Normativa aplicable
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), segons RD 842/2002 de 2
d’agost i les seves instruccions tècniques complementàries (ITC BT).
- Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment
administratiu per a l’aplicació del REBT.
- Reglament d’eficiència energètica a instal·lacions d’enllumenat exterior,
segons RD 1890/2008 de 14 de novembre i les instruccions tècniques
complementàries EA-01 a EA-07.
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a
la protecció del medi nocturn.
- Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001.
- Altres normes d’obligat compliment.
Subministrament d'energia
El subministrament d’energia el realitza ENDESA en baixa tensió trifàsica de 400
V a 50 Hz.
Solucions adoptades
La xarxa de l’enllumenat públic que es renova serà de la modalitat de xarxa
soterrada, per tant, s’utilitzaran els sistemes i materials estàndard de les xarxes
soterrades de distribució.
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Ja que l’obra es duu a terme en una zona on actualment ja hi ha enllumenat,
durant la seva execució, cap carrer podrà quedar-se a les fosques, per tant, el
contractista també haurà d’encarregar-se de fer les instal·lacions provisionals
amb les mesures de seguretat necessàries.
Conductors considerats
Els conductors considerats són els de coure homogeni. Les seccions de fases
actives són les normalitzades pel Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i que
en el nostre cas seran les de 6 mm2, de 0,6/1kV de tensió nominal, per a la
xarxa general de l’enllumenat i de 2,5 mm2 per a l’alimentació de lluminàries des
de la caixa de connexions. Com no se substitueix íntegrament la xarxa
d'enllumenat de la zona, cal tenir en compte que d'acord amb el punt 5.2 de la
ITC-BT-09 per a garantir la continuïtat, l'aïllament i la estanquitat dels
conductors, tots els empalmes que no es facin a les caixes de connexions de les
columnes hauran d’estar en arquetes registrables, que caldrà construir, en cas
que no siguin existents. Els empalmes a les arquetes es realitzaran utilitzant
maniguets d’unió de coure electrolític adequats per a la secció dels cables a
connectar i s’utilitzarà la compressió per punxonat profund. Després, mitjançant
maniguets termoretràctils, s’aïllarà cada fase individualment i posteriorment tot
el conjunt amb un recobriment que aporti un nivell d’aïllament com a mínim igual
al del cable.
Tot i que als nous punts de llum s'instal·laran lluminàries LED, com els punts de
llum que no es modifiquen i que pengen de la mateixa línia tenen instal·lades
làmpades de descarrega i atès que al REBT no queda clarament estipulat el
coeficient corrector a aplicar a les potències per a la realització dels càlculs de les
línies quan es tracta de lluminàries tipus LED, els càlculs s'han realitzat aplicant a
totes les lluminàries (descàrrega i LED) el coeficient de 1,8 que es l'establert al
REBT per a les làmpades de descàrrega.
La secció dels conductors d’alimentació a les lluminàries ha de ser suficient per
tal que el valor màxim de la caiguda de tensió al receptor més llunyà del quadre
de comandament, no sigui superior al 3% de la tensió nominal (ITC-BT-09) i
verificant que la màxima intensitat admissible dels conductors (que es determina
a la taula 5 de la ITC-BT-07 aplicant un factor de correcció de 0,8 segons el punt
3.1.3 de l’esmentada instrucció) quedi garantida en tot moment, fins i tot en cas
de produir-se sobrecàrregues i curtcircuits. Tenint en compte que actualment
tota la xarxa existent està composta per cables de 4x6 mm2 a excepció del
primer tram que és de 4x10 mm2, obtenim que utilitzant cables amb una secció
de 6 mm2 a la part a renovar es compleixen els condicionants abans esmentats.
I=

P
3 ⋅ V ⋅ cos ϕ

essent:
I:
Intensitat
[A]
P:
Potència de càlcul
[W]
V:
Tensió de línia
[V]
Factor de potència (es considera un cos ϕ = 0,9)
cos ϕ:
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∆V =

P⋅L
C Cu ⋅ V ⋅ S

essent:
∆V:
L:
P:
S:
V:
CCu:

Caiguda de tensió al punt considerat
Longitud del tram de línia considerat
Potència de càlcul prevista per la línia
Secció del conductor
Tensió de línia
Conductivitat del coure (56 m/Ω·mm2)

TRAM
origen final
QC
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9

Long. Pot.
(m)
35
27
27
27
24
26
25
24
24

(W)
100
100
100
100
37
37
37
37
37

Pot.
cal.
Acum.
(VA)
3915
3735
3555
3375
333
266
200
133
67

[V]
[m]
[W]
[mm2]
[V]

Secció Intensitat
(mm2)
10
6
6
6
6
6
6
6
6

(A)
6,28
5,99
5,70
5,41
0,53
0,43
0,32
0,21
0,11

Cdt
Cdt
parcial acum
(V)
0,61
0,75
0,71
0,68
0,06
0,05
0,04
0,02
0,01

(V)
0,61
1,36
2,08
2,75
2,81
2,87
2,90
2,93
2,94

Cdt.
acum
(%)
0,15%
0,34%
0,52%
0,69%
0,70%
0,72%
0,73%
0,73%
0,73%

Al quadre anterior es mostren els càlculs entre el quadre de comandament i el
final del tram a renovar. Tot i que la secció del tram en qüestió no afecta a la
caiguda de tensió de la resta de la instal·lació ja que és un tram que comença al
punt 4 i acaba al 9, essent aquest final de línia, a part de que la potència
instal·lada en aquest tram es redueix, cal tenir en compte que la caiguda de
tensió de tota la línia un cop feta la instal·lació serà del 1,81% en el cas més
desfavorable.
Suports
Tots els suports nous que s'instal·len són columnes troncocòniques d'acer
galvanitzat de 6 m d'alçada. A totes les columnes se les aplicarà un tractament
antioxidant i antiorins des de la base fins a la portella.
Tots els suports es col·locaran sobre daus de formigó HM-20 de secció quadrada
de 0,60 m de costat i de 0,80 m de profunditat. Les columnes s'instal·laran el
més a prop possible de les tanques de les propietats per tal de respectar al
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màxim l’amplada de la vorera. La interdistància entre columnes serà d'entre 22 i
24 m. La ubicació de les noves columnes està definida als plànols.
Lluminàries.
Es proposa la instal·lació de les lluminàries LED model VMX.G2.L043.V1.L2L4, de
16 LED, 700mA i 37 W de Carandini. La lluminària disposa d'un flux lluminós de
4.074 lm i una temperatura de color de 3.000 K. Lluminària amb carcassa de
fosa d’alumini LM6 ([EN AC 44100] [AL.Si12]) amb tancament IP66. Les plaques
PCB estan muntades directament al Chevron LED de fosa d’alumini LM6 ([EN AC44100] [AL.Si12]) per assolir la màxima dissipació tèrmica. Cada Chevron LED
IP66 està connectat al compartiment del driver mitjançant connectors “plug and
play” i un perfil d’aliatge d’alumini extruït 6063-T6 (AlMg0.5Si)-T6. Incorpora un
protector contra sobretensions (EPROTEC). Protecció mecànica IK10. Tipus de
led, LUMILED L1T2 (Luxeon TXB de 3000K). Incorpora driver tipus Xitanium de
Philips per a poder fer la regulació (50% del flux tres hores després de l'encesa).
Protecció elèctrica: Classe II. L'acabat de la lluminària és mitjançant pintura de
poliester en pols de color gris RAL 9006 mat.
A l'Annex 4 es poden veure dos estudis lumínics (un per a cada secció tipus) on
es justifica que es compleixen els nivells d'il·luminació establerts a la ITC - EA 02 del RD 1890/2008 per a una classe d'enllumenat ME4b (A3: Vies principals de
la ciutat i travessera de poblacions amb una IMD< 7.000).
En relació a la contaminació lumínica, d'acord amb el que s'estableix a l'annex 2
del Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, en una
zona E3, en horari de nit, les làmpades a utilitzar han de ser tipus III i el flux
hemisfèric superior instal·lat (FHSinst) no pot superar el 5%. Les lluminàries
proposades compleixen les característiques de les làmpades de tipus II (una
tipologia de làmpada establerta per a zones de protecció més elevada) i el
FHSinst es del 0%, per tant, s'ajusten a normativa.
D'acord amb el punt 9 de la ITC-BT-09 del REBT, les lluminàries de Classe I han
d’estar connectades al punt de connexió a la xarxa de terra del suport mitjançant
cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color
verd-groc i secció mínima 2,5 mm2 en coure. Tot i que les lluminàries proposades
són Classe II, totes les noves lluminàries es connectaran mitjançant cable de
3x2,5 mm2 i es connectaran a la xarxa de terra, o com a mínim es deixarà la
connexió preparada a mode de previsió.
Previsió de potències
La renovació parcial d’aquesta instal·lació farà que es retirin 5 lluminàries amb
làmpades de descàrrega de VSAP de 50 W (57 W incloent l'equip) i s’instal·lin 5
lluminàries LED de 37 W. La potència total instal·lada de la instal·lació es reduirà
uns 100 W, fet que no afecta a la potència actualment contractada.
Tubs
La nova línia a instal·lar anirà per l’interior d’un tub de polietilè de tipus corrugat
de doble capa de 90 mm de diàmetre nominal i a una profunditat, com a mínim,
de 0,4 m, mesurada entre la part superior del tub i el nivell del terra.
Tots els tubs esmentats compliran amb les especificacions de l’apartat 1.2.4 de la
ITC-BT-21 del REBT.
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Allà on s'instal·lin corrugats nous es col·locarà una cinta de senyalització que
adverteixi de l'existència de cablejat d'enllumenat exterior, situada a una
distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub.
Caixes de connexió
Per a les connexions de derivació i per a l’alimentació dels punts de llum
s’utilitzaran caixes de material aïllant i incombustible, dotades d’elements de
connexió, borns i portafusibles amb tapa tancada i que en retirar aquesta, quedi
desconnectada la instal·lació elèctrica del fanal. Aquestes caixes es fixaran al
suport mitjançant cargols inoxidables.
Xarxa de terres
Cadascun dels suports disposarà de la seva respectiva presa de terra.
La xarxa de terres serà comú per a tota la instal·lació. S’estendrà paral·lelament
a la línia d’alimentació, un conductor de coure nu de 35 mm2 de secció, en íntim
contacte amb el terreny, fora de les canalitzacions, que haurà d’estar connectat a
totes les preses de terra dels suports i a la xarxa de terra existent ubicada a
l'arqueta existent 2.
Com davant del numero 8 del C/ Lluis Millet hi ha instal·lada una estació
transformadora, a part cal tenir en compte que, en compliment de l'apartat 11 de
la ITC-BT-18 del REBT, i per a garantir la independència de la xarxa de posada a
terra de la instal·lació amb els terres de la ET, a una distància de 15 m
d'aquesta, com a mínim, la xarxa de terra estarà formada per un conductor de
coure unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment verd-groc
i secció mínima de 16 mm2 que s'instal·larà a l'interior de la canalització del cable
d'alimentació i no s'instal·laran piquetes.
A la resta de la xarxa de terres no afectada per la ET caldrà instal·lar, com a
mínim, una piqueta de posta a terra cada 5 suports i sempre al primer i a l’últim
suport de cada línia. Les piquetes seran d’acer amb recobriment de coure de 2 m
de longitud i 14,6 mm de diàmetre. El conductor de protecció que ha de
connectar cada suport amb una piqueta o amb la xarxa de terra ha de ser un
conductor de coure unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb
recobriment verd-groc i secció mínima de 16 mm2.
En aquest cas, com a mínim s’hauran d’instal·lar piquetes als nous PL-008-02005, PL-008-02-006, 008-02-007 i 008-02-009 (fora de la zona d'afectació de la
ET). De totes maneres, un cop instal·lada la xarxa de terres s’haurà de
comprovar que la xarxa s’ajusta als valors reglamentaris, en cas contrari,
s’hauran d’instal·lar més piquetes, sempre tenint en compte que no es podran
instal·lar a la zona d'afectació de la ET.
Reducció de nivell
L’apartat 9 de la ITC-EA-02 del RD 1890/2008 de 14 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’eficiència energètica a instal·lacions d’enllumenat
exterior, estableix que en certes hores de la nit s'ha de reduir el nivell lumínic de
les instal·lacions d’enllumenat exterior tot mantenint els criteris d'uniformitat i
enlluernament establerts a la mateixa instrucció i el punt 6 de la ITC-EA-04
estableix que els sistemes de regulació del nivell lluminós hauran de permetre la
disminució del flux emès fins un 50% del valor en servei normal, mantenint la
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uniformitat dels nivells d'il·luminació, durant les hores de funcionament reduït.
Per tant, els drivers de les noves lluminàries LED hauran d’estar programats per
tal que tres hores després de l’encesa el flux lluminós es redueixi un 50%.
Correcció del factor de potència
Les llumeneres LED proposades, tal com figura a les característiques tècniques,
garanteixen un factor de potència superior a 0,90, tal com marca el punt 8 de la
ICT-BT-09.
1.7.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA I AMIDAMENTS
Amb la nova pavimentació d’aquestes voreres es projecta també una ordenació
de la cantonades amb el carrer Font Vella, guanyant amplada. Amb l’amplada de
la vorera, queden afectades les marques vials de la calçada. Els canvis més
significatius respecte a l’estat actual són la substitució de la vorada i ampliació de
la vorera.
Per a l’execució de les obres es preveu retirar provisionalment els vehicles
estacionats en el carrer, modificar el trànsit de diversos carrers i realitzar
diversos talls de trànsit que ha de patir aquests trams de vials i d’altres propers.
És per això que amb 7 dies d’antelació a l’inici de les obres, caldrà que l’empresa
adjudicatària doni avís a la Policia Local per tal de coordinar-se tant amb
l’empresa concessionària dels serveis d’autobús urbà i interurbà (Autocorb) com
amb el servei públic de recollida i transports de residus municipals i neteja viària
(FCC).
La justificació d'haver triat les voreres de la travessia Font Vella i del tram inicial
del carrer Lluís Millet (entre travessia Font Vella i carrer Font Vella), i no haver
triat d’altres trams del mateix carrer i/o d’altres carrers, és una qüestió
estrictament de millora de la vialitat per als/les vianants. Per altra banda, cal dir
que s’ha constatat que es troben molt degradades i amb nombrosos obstacles
que dificulten i de vegades impossibiliten el pas per la vorera dels vianants.
La superfície resultant d’actuació de les voreres de la travessia Font Vella és de
574,90m2 i de la vorera del tram inicial del carrer Lluís Millet (núms. 2 a 8), és
de 185,60m2 (veure plànol).
1.8.- CONJUNT DE L’OBRA I TREBALLS PREVIS
1.8.1.- Conjunt de l’obra
La memòria té per objecte l’ampliació i nova pavimentació de les voreres
esquerra del carrer Lluís Millet (davant els núms. 2 al 8) i de la travessia Font
Vella.
1.8.2.- Treballs previs

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

7f9746d146b04016a8a48ac531cfa549001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Àrea de Via Pública

En primer lloc es farà un replanteig previ de l'obra que amb conformitat amb el
representant municipal servirà perquè es donin per començades les obres.
1.8.3.- Elements a conservar
Cal conservar i protegir durant el procés de les obres tots els elements existents
que no es preveu el seu enderroc, modificació o demolició, i en especial el
paviment de calçada, les columnes i la xarxa d’enllumenat públic, de telefonia, la
xarxa d’aigua i gas i les façanes de murs i/o edificacions. Caldrà tenir especial
cura en el desmuntatge del mobiliari actual, si n’hi ha, que caldrà tornar a
col·locar després de la nova pavimentació de la vorera.
1.8.4.- Enderrocs i moviments de terres
Es fa necessari realitzar l’enderroc dels paviments existents, per poder executar
els nous paviments de vorera adaptats a ordenació. Es grafia en els plànols la
zona inclosa en aquesta memòria valorada.
Totes les operacions de moviments de terres i/o runes, si escau, es realitzaran
amb els mitjans mecànics que es considerin adients en relació a la seva
especificitat.
Els residus són el conjunt de materials i productes, no desitjats i sense cap
utilitat, que es produeixen en el transcurs de l’execució d’una obra o
manteniment.
L’adjudicatari té l’obligació de retirar tots els residus i restes resultants dels
treballs contractats i per a tal efecte haurà de disposar de tots els mitjans
necessaris per a procedir a la seva retirada immediata.
Tots els residus resultants es retiraran simultània i coordinadament en el
moment que s’estiguin realitzant els treballs i sota cap concepte es permetrà que
les restes quedin a la zona més de 3 hores després de finalitzades les tasques en
aquell punt.
Aniran a càrrec de l’empresa contractada la recollida i transport a gestor
autoritzat de les restes resultants, siguin elements de mobiliari, terra i/o runa
que se’n derivi, i les taxes pels abocaments autoritzats corresponents. Un cop
finalitzades les actuacions, i si escau, es presentaran tots els certificats de
transport a gestor autoritzat dels residus que es generin. En el certificat del
transportista hi constarà el codi del transportista.
Si l’adjudicatari no retirés els esmentats residus en el mínim de temps que
prudencialment es requereix, aquest treball serà efectuat per qui determini el
responsable del contracte, amb càrrec a l’adjudicatari, sense prejudici de les
responsabilitats inherents.
1.8.5.- Clavegueram i recollida d’aigües superficials
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La memòria no afecta la xarxa de clavegueram existent en aquest carrer. Amb
l’ampliació de la vorera es desplacen/redueixen els embornals de recollida
d’aigües superficials.
1.8.6.- Murs de contenció
No es fa necessària la construcció de murs de contenció per poder executar la
nova vorera, atès que els mateixos vials ja es troben alineats.
1.8.7.- Pavimentació
Els materials projectats són els següents: vorades de 15x25cm tipus T-2, rigola
blanca de 20x20x8cm i panot per a voreres gris de 20x20x4cm., classe 1a.
1.8.8.- Instal·lacions
Es preveu la renovació parcial, en el carrer Lluís Millet, de la xarxa d’enllumenat
públic.
L’empresa adjudicatària realitzarà les obres de caire civil, a banda de la
renovació de la xarxa d’enllumenat públic pels motius ja exposats. S’hauran de
posar en contacte amb les empreses de manteniment del servei per tal que
supervisin i puguin donar el vist i plau a la nova instal·lació.
No es preveu modificar la xarxa d’electricitat ni la de telefonia existents. Els
suports, per tant, restaran en la seva ubicació actual.
No es preveu cap instal·lació d’hidrants contra incendis.
No es preveu el desplaçament de cap pal/columna de la xarxa d’enllumenat
públic, electricitat i/o telefonia existent. Els pals/columnes, per tant, restaran en
la seva ubicació actual.
No es preveu cap modificació en la xarxa d’aigua existent, ni la instal·lació
d’hidrants contra incendis.
1.8.9.- Senyalització i mobiliari urbà
Es contempla la senyalització de les marques vials en tot l’àmbit d’actuació en el
carrer Lluís Millet i la travessia Font Vella: passos de vianants, línies d’aturada,
zones d’aparcament, etc.
Això comporta mantenir un pas de vianants ja existent davant el núm. 1 del
carrer Lluís Millet; i la creació de dos nous passos de vianants: un, entre
l’habitatge 7 del núm. 5 del carrer Lluís Millet i l’estació transformadora; i un
segon a la Travessia de Font Vella, davant el núm. 14A.
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1.9.- PROGRAMA D’OBRA I TERMINIS D’EXECUCIÓ
Les obres es realitzaran segons les determinacions especificades en la memòria i
en base a les decisions que durant l'execució prengui el Contractista adjudicatari
de comú acord amb el representant municipal, i que sense la seva aprovació no
podran fer-se efectives. Caldrà avisar a la Policia Local i a l’empresa que realitza
el servei d’escombraries i neteja de contenidors, amb 7 dies d’antelació a l’inici
de les obres.
Per a la realització de la totalitat de les actuacions contingudes en aquesta
memòria valorada es preveu un termini total d’2,5 mesos.
El termini d’inici de les obres es preveuen abans dels 20 dies hàbils a comptar de
la data d’adjudicació de les obres.
1.10.- NORMATIVA D’APLICACIÓ
En l’elaboració d’aquesta memòria i la posterior execució de les obres es donarà
compliment a totes les normatives vigents, i especialment:
- RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’Edificació.
- Posteriors actualitzacions al RD 314/2006.
- NTE Normes Tecnològiques de la construcció.
- RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes
de seguretat i salut a les obres de construcció.
- EHE-08 Instrucció del formigó estructural
- Reglament electrotècnic per a baixa i mitja tensió.
- Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.
- Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel qual es desenvolupa el document
tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i
utilització dels espais públics urbanitzats.
- Decret 89/2010, de 29 de juny, on es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció.
1.11.- PRESSUPOST
El Pressupost d'Execució Material de les obres projectades ascendeix la quantitat
total de CINQUANTA-QUATRE MIL TRENTA-SIS EUROS amb SETANTA-VUIT
CÈNTIMS (54.036,78 euros), que incrementats amb un 13% de Despeses
Generals, un 6% de Benefici Industrial i aquest subtotal amb un 21% de l'Impost
sobre el Valor Afegit (I.V.A.) dóna un Pressupost Total de les obres de SETANTASET MIL VUIT-CENTS SET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (77.807,56
euros).
Pressupost
Amidam. Descripció
ENDERROCS
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296,50 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm.
5,00
296,50 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor.
5,02
462,20 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó,
de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió.
5,22
237,20 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
10cm. de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió.
5,50
17,19 m3 Excavació de rasa de 0,3m. d’amplada i fins a 0,5m. de
fondària, en terreny tou, realitzada amb pala excavadora
i càrrega mecànica sobre camió. Inclou excavació de sabates
per a fonamentacions de 0,6x0,6x0,8m de profunditat per a
bàculs i/o columnes per als suports de nous fanals (5 unitats)
de l’enllumenat públic.
12,35
5,000 uts Desmuntatge del conjunt suport-lluminària existent fins a
5m d’alçada. Inclou demolició i reposició de paviment i
el transport i gestió dels residus
60,30
95,80 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit,
a abocador específic o a centre de recollida i transferència,
amb un recorregut de fins a 20km., amb camió de 12Tn,
carregat amb mitjans mecànics.
9,42
95,80 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
11,60

1.482,50

1.488,43

2.412,68

1.304,60

212,30

301,50

902,44

1.111,28

FONAMENTACIONS
7,88 m3

Rebliment i piconatge de sòl de rasa de fins a 0,3m.
d’amplària, amb material seleccionat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix fins a 15cm., utilitzant picó vibrant,
amb compactació al 95% PM. Inclou subministrament,
col·locació i compactació del sauló pel recobriment del
voltant del servei d’enllumenat.
4,73 m3 Reposició de rasa amb base de formigó HM-20/P/10/I,
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10mm. abocat des de camió, amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat.
5,000 uts Dau de formigó HM-20 de 60x60x80 cm per a la instal·lació
dels suports de l'enllumenat públic. Inclou la col·locació
d'espàrrecs subjecció amb plantilla, d'acord amb el model a
instal·lar i situació del conducte corrugat formant una corba
suau de 90°.

19,05

150,11

81,70

386,44

40,65

203,25

RECOLLIDA D’AIGÜES
3,00 ut

Reducció embornals. Inclou connexió a xarxa.

120,00

360,00

20,56

82,24

ENLLUMENAT
4,000 ut

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm
de diàmetre, clavada a terra.
112,000 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
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interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada.
2,85
112,000 m Subministrament i col·locació de cinta senyalitzadora, de
plàstic per marcar situació cablejat elèctric.
0,34
5,000 uts
Subministrament i instal·lació de columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçada, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó, amb tractament antioxidant i antiorins
fins la portella. Inclou el subministrament i la instal·lació de la
caixa de connexions i de la instal·lació elèctrica completa de
l'interior del suport.
351,81
5,000 uts
Subministrament i instal·lació de lluminària per a vial de
Carandini de tecnologia LED model VMX.G2.L043.V1.L2L4 de
37 W, 700 mA o lluminària tècnicament equivalent. Lluminària
amb carcassa de fosa d'alumini LM6 ([EN AC-44100] [AL.Si12])
amb tancament IP66. Les plaques PCB estan muntades
directament al Chevron LED de fosa d’alumini LM6
([EN AC-44100] [AL.Si12]) per assolir la màxima dissipació
tèrmica. Cada Chevron LED IP66 està connectat al
compartiment del driver mitjançant connectors ´´plug and
play´´ i un perfil d’aliatge d’alumini extruït 6063-T6
(AlMg0.5Si)-T6. Incorpora un protector contra sobretensions
(EPROTEC). Protecció mecànica IK10. Tipus de led, LUMILED
L1T2 (Luxeon TXB de 3000K). Driver tipus Xitanium de Philips.
Temperatura de color 3.000K, i 4.074 lm de flux lumínic.
Protecció elèctrica Classe II. Regulació al 50% a les 3 hores
de l'encesa. L'acabat de la lluminària és mitjançant pintura
de poliester en pols de color gris RAL 9006 mat.
372,70
68,500 m
Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC
de color groc-verd, col·locat en tub. Inclou la connexió a
columna i a xarxa de terres i instal·lació de tub corrugat de
32 mm de diàmetre per evitar que es formigoni el cable.
4,17
56,000 m
Subministrament i instal·lació a la rasa de conductor de coure
nu, unipolar de secció 1x35 mm2 per xarxa de terres
equipotencial, on es connecta cada columna i cada pica de
terra. Inclou tot el petit material per fer les connexions.
6,22
143,000 m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub.
4,18
35,000 m
Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub .
1,85
0,864m3
Realització de cala per a detecció de serveis. Inclou demolició
de panots i moviment de terres fins a 1m de profunditat
amb mitjans mecànics i/o manuals.
82,14
1,00 ut
Partida alçada d'abonament íntegre per a la instal·lació
elèctrica provisional per evitar deixar a les fosques la
zona durant les obres. Inclou muntatge i desmuntatge.
300,00
PAVIMENTACIÓ
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462,20 m2 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra adequada
de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del material al 100%
del PM.
6,59
296,50 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada
de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter. Inclou entrega amb vorades existents
mitjançant tall de les peces amb disc.
24,86
48,92 m3 Base de tot-ú artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM.
26,35
48,92 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat per a
construcció de vorera.
47,60
5,93 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat.
81,57
296,50 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc.
11,79
462,20 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4cm, classe 1a.,
preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland.
34,95
p.a.
Partida alçada d'abonament íntegre per la senyalització
i tancaments per a poder executar l'obra (3% del PEM).
-

3.045,90

7.370,99
1.289,04

2.328,59

483,71

3.495,74

16.153,89
1.573,89

SENYALITZACIÓ
p.a.

2ut.

Partida alçada d’abonament íntegre de pintura ACRIPUR o
equivalent, antilliscant, amb dues capes de pintura de
dotació 700-800 g/m2 per a marques vials, línies blanques,
vermelles i/o grogues de la totalitat del pas de vianants,
illetes i/o senyalitzacions (Ref: RAL 9003, RAL 3000, RAL 1018). Subministrament i col·locació amb pal metàl·lic de
senyal vertical P-20 de pas de vianants, reflectant de
diàmetre 60cm. Tot segons normativa.
200,00

1.850,00

400,00

19% Benefici Industrial i Despeses Generals sobre (PEM) 54.036,78 euros
Pressupost de Contrata (PC) obres d’ampliació de vorera esquerra del carrer
Lluís Millet i travessia Font Vella (nucli urbà), 462,20 m2
21% IVA sobre 64.303,77

64.303,77
13.503,79 euros

Pressupost Total (PT)____

77.807,56 euros

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
L'arquitecte tècnic municipal
Ricard Riba Garcia
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Núm. Exp. General: 2852/2018
Referència: AJCOR0103332018

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

DECRET
En data 10 de desembre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació
de l’expedient de licitació per a la contractació de l’execució de les obres de
reparacions menors de calçades i ampliacions de voreres de diversos carrers del
municipi, i es va convocar la licitació pel procediment obert simplificat amb
presentació d’ofertes mitjançant Sobre Digital, amb un import màxim de
contracte de //268.315,75.-// €, 21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució
màxim de 8 mesos i 18 dies, que és el sumatori de tots els terminis d’execucions
parcials de les memòries valorades que composen aquest contracte, a comptar
de la data que es fixés en l’acord d’adjudicació.

Montserrat Febrero i Piera

Dins el període de presentació dues (2) empreses han presentat proposicions,
Asfaltos Barcino SL amb CIF B66533456 i registre d’entrada 2018/13354, de 27
de desembre, i Obres i Construccions Corbera SL amb CIF B65560302 i registre
d’entrada 2019/28, de 2 de gener.
De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta
en l’acta emesa, que s’incorpora a l’expedient i es publica en el perfil del
contractant, se’n desprèn que s’exclou del procediment l’oferta presentada per
Asfaltos Barcino SL pels motius que hi consten, i es proposa l’adjudicació del
contracte a l’empresa licitadora Obres i Construccions Corbera SL amb CIF
B65560302, en haver obtingut la màxima puntuació amb 100 punts per ser
l’única oferta admesa, haver ofert un import de 228.831 €, 21% d’IVA exclòs,
que no sobrepassa l’import de licitació i no incorre en baixa anormal, i tenir
justificades la seva capacitat d’obrar i contractar amb l’Administració així com la
solvència tècnica i econòmica.
Per tot l’exposat, en ús de les competències atribuïdes per la disposició addicional
segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i
per les del resolent quart, apartat a), del Decret d’Alcaldia núm. 2018/757, de 3
de maig, aquesta Alcaldia
RESOL
PRIMER. En compliment del que determina l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), requerir l’empresa Obres i
Construccions Corbera SL amb CIF B65560302, com a empresa licitadora que ha
resultat amb l’oferta millor quant a relació qualitat-preu de les presentades al
procediment obert simplificat incoat per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat
per a la contractació de les obres de de reparacions menors de calçades i
ampliacions de voreres de diversos carrers del municipi, en haver ofert un import
de 228.831 €, 21% d’IVA exclòs, per a què presenti dins el termini màxim de 7
dies hàbils a comptar de l’enviament de la notificació del present requeriment,

Marta Puig i Puig

Signatura 1 de 2

11/01/2019 La secretària acctal.

Signatura 2 de 2

11/01/2019 L'alcaldessa

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la
Corporació en data 11 de desembre de 2018, amb un període de vint (20) dies
naturals per a presentar ofertes, essent l’últim dia el 2 de gener de 2019 a les
23.59 hores.
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l’acreditació d’haver dipositat a disposició de l’Ajuntament la quantitat de
//11.441,55.-// €, que correspon al 5% de l’import màxim del contracte, en
concepte de fiança definitiva, en qualsevol de les modalitats previstes en l’article
110 de la LCSP i en la clàusula VI.11. del PCAP.
SEGON. Notificar aquest acord a l’empresa licitadora pel seu coneixement i
efectes, amb el benentès que de no complir-se adequadament en temps i forma
el requeriment efectuat, s’entendrà que ha retirat la seva oferta.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
La secretària acctal.,
Marta Puig Puig

Signatura 2 de 2

Montserrat Febrero i Piera
Marta Puig i Puig

11/01/2019 La secretària acctal.
Signatura 1 de 2

11/01/2019 L'alcaldessa

L’alcaldessa,
Montserrat Febrero i Piera
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ajuntament@corberadellobregat.cat

Núm. Exp. General: 2852/2018
Referència: AJCOR0103332018

Marta Puig i Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària celebrada el dia 15
d'abril de 2019, per unanimitat, adopta l’acord següent, a reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’Acta corresponent, de conformitat amb l’article 206 del
Reglament d’Organització i Funcionament:

Montserrat Febrero i Piera

En data 10 de desembre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de
l’expedient de licitació per a la contractació de l’execució de les obres de reparacions
menors de calçades i ampliacions de voreres de diversos carrers del municipi, i es va
convocar la licitació pel procediment obert simplificat amb presentació d’ofertes
mitjançant Sobre Digital, amb un import màxim de contracte de //268.315,75.-// €,
21% d’IVA exclòs, i un termini d’execució màxim de 8 mesos i 18 dies, que és el
sumatori de tots els terminis d’execucions parcials de les memòries valorades que
composen aquest contracte, a comptar de la data que es fixés en l’acord d’adjudicació.
La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la Corporació
en data 11 de desembre de 2018, amb un període de vint (20) dies naturals per a
presentar ofertes, essent l’últim dia el 2 de gener de 2019 a les 23.59 hores.
Dins el període de presentació dues (2) empreses han presentat proposicions, Asfaltos
Barcino SL amb CIF B66533456 i registre d’entrada 2018/13354, de 27 de desembre,
i Obres i Construccions Corbera SL amb CIF B65560302 i registre d’entrada 2019/28,
de 2 de gener.
De la valoració efectuada per la Mesa de Contractació amb el resultat que consta en
l’acta emesa, que s’incorpora a l’expedient i es publica en el perfil del contractant, se’n
desprèn que s’exclou del procediment l’oferta presentada per Asfaltos Barcino SL pels
motius que hi consten, i es proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa licitadora
Obres i Construccions Corbera SL amb CIF B65560302, en haver obtingut la màxima
puntuació amb 100 punts per ser l’única oferta admesa, haver ofert un import de
228.831 €, 21% d’IVA exclòs, que no sobrepassa l’import de licitació i no incorre en
baixa anormal, i tenir justificades la seva capacitat d’obrar i contractar amb
l’Administració així com la solvència tècnica i econòmica.
Per Decret d’Alcaldia núm. 2019/41, d’11 de gener, es va requerir l’empresa Obres i
Construccions Corbera SL amb CIF B65560302, per a què en el termini màxim de 7
dies hàbils a comptar de l’enviament del mateix, diposités l’import corresponent a la
fiança definitiva del 5% de l’import d’adjudicació. La notificació es va practicar en data
15 de gener i el termini va finalitzar el 25 de gener de 2019, i dins el termini l’empresa
requerida va presentar fiança.

Marta Puig i Puig

Signatura 1 de 2

15/04/2019 La secretària acctal.

Signatura 2 de 2

16/04/2019 L'alcaldessa

« 7. Adjudicació del contracte d'obres de reparacions menors de calçades i
voreres de diversos carrers.
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Montserrat Febrero i Piera

PRIMER. Adjudicar el contracte per a l’execució de les obres de reparacions menors
de calçades i ampliacions de voreres de diversos carrers del municipi, a l’empresa
Obres i Construccions Corbera SL amb CIF B65560302, per import total de
//228.831,00.-// €, 21% d’IVA exclòs, amb subjecció al Plec de Clàusules
Administratives Particulars, les memòries valorades aprovades, el Plec de Clàusules
Administratives Generals, i les propostes tècniques i econòmiques incloses a la seva
proposició.
SEGON. El termini d’execució de màxim 8 mesos i 18 dies s’iniciarà una vegada
aprovat per l’Ajuntament el Pla de seguretat i salut que haurà de ser presentat per
l’empresa adjudicatària en el termini màxim de cinc dies naturals a comptar de
l’enviament de la notificació d’adjudicació. A l’inici de les obres es signarà la
corresponent acta d’inici.
TERCER. Requerir l’empresa adjudicatària Obres i Construccions Corbera SL amb CIF
B65560302 per a què presenti mitjançant registre electrònic de l’Ajuntament, en el
termini inajornable de cinc dies naturals a comptar de l’enviament de la notificació del
present acord, el preceptiu Pla de Seguretat i Salut.
QUART. Formalitzar el present contracte en document administratiu, que serà signat
amb certificat digital reconegut, en un termini no superior a 5 dies a partir de
l’enviament de la notificació de l’acord d’adjudicació, al qual s’annexarà el plec de
clàusules com a part integrant, i es publicarà en un termini no superior a quinze dies
després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.
CINQUÈ. La despesa per import total màxim del contracte de 276.885,51 euros (IVA
inclòs), es farà efectiva atenent el següent desglòs:
Disposar la despesa per import de 158.542,41 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
11.1532.61915 del pressupost municipal vigent.
Autoritzar i disposar la despesa per import de 118.343,10 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 11.1532.61915 del pressupost municipal vigent.

Marta Puig i Puig
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15/04/2019 La secretària acctal.
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16/04/2019 L'alcaldessa
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La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

SISÈ. Notificar l’acord d’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a totes les empreses
licitadores, així com l’informe de valoració i adjudicació, i publicar-lo en el perfil del
contractant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.»
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
Vist i Plau
L'alcaldessa

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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16/04/2019 L'alcaldessa
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