CELEBRACIÓ D’UN ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE DISSENY I CÀLCUL
D’ESTRUCTURES, I ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ D’OBRA EN LES ESTRUCTURES.

APROVAT

Exp.: 901449/18

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
1. Finalitat
El present Plec té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i definir les condicions, necessitats,
directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs que
s’encarreguin a partir d’aquest acord marc, així com concretar els documents en la realització dels quals
haurà d’intervenir l’adjudicatari de l’encàrrec perquè el seu contingut, un cop quedi garantida i
assegurada la seva qualitat, coherència i homogeneïtat, pugui ser rebut i acceptat per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (d’ara endavant AMB).
2. Objecte dels serveis
Prestació de serveis de disseny i càlcul d’estructures, i assistència a les direccions d’obra en les
estructures.
3. Treballs
3.1 Abast dels treballs.
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3.2. Desenvolupament dels treballs.
Avantprojecte:
Participació activa en les idees prèvies i en l’avantprojecte d’estructures. Proposta i valoració de
les possibles alternatives estructurals en relació a l’execució de l’obra, l’economia i la
sostenibilitat ambiental.
Redacció del plec de condicions per a la realització de l’estudi geotècnic.
Interpretació, anàlisi i valoració de l’estudi geotècnic.
Predimensionat dels elements estructurals de la solució escollida.
Valoració econòmica de la solució escollida a nivell d’avantprojecte.
Memòria de l’avantprojecte d’estructures on caldrà justificar la solució adoptada en relació als
conceptes enumerats al primer punt d’aquest apartat.
Projecte bàsic:
Tot allò inclòs a l’avantprojecte (si aquest no s’ha redactat prèviament).
Encaix de processos constructius específics.
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Avantprojecte d’estructures.
Projecte bàsic d’estructures.
Projecte d’execució d’estructures.
Assistència a la Direcció d’obra en les estructures.
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Els serveis podran correspondre a qualsevol de les fases següents, be sigui per separat, agrupades, o en
un únic encàrrec:

Assistència a la Direcció d’obres en les estructures:
A la primera acta d’obra hi figurarà el nom i la titulació de les persones designades per l’adjudicatari per a
la realització d’aquesta tasca. Aquestes signaran les actes d’obra i/o el llibre d’ordres i seran
responsables de totes aquelles decisions, ordres, canvis o instruccions vinculades als sistemes
estructurals en què hagin pres part. Les tasques corresponents a l’assistència a la direcció d’obra en
matèria d’estructures seran les següents:
Assistència regular a l’obra durant l’execució de l’estructura. Totes les visites d’obra necessàries
per al correcte desenvolupament de l’obra amb un mínim d’una visita setmanal a peu de la
mateixa.
Assistència a les reunions necessàries de coordinació en fase d’estructures, juntament amb els
responsables del control de la gestió de l’obra.
Elaboració de tota la documentació necessària per a l’execució de l’obra que es pugui requerir en
el decurs de la mateixa.
Atendre totes les consultes i fer tots els aclariments que l’AMB li demani sobre el Projecte i
informar de les modificacions del Projecte proposades per l’AMB al llarg de l’execució de l’obra.
Revisió i aprovació dels plànols de taller.
Assessorament i col·laboració en el control del qualitat d’estructures i fonaments.
Elaborar la documentació i els plànols de les modificacions del projecte d’estructures durant
l’obra.
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Projecte d’execució:
Els tècnics que redactin el projecte d’estructures apareixeran a la documentació tècnica com a autors
d’aquesta part del projecte. Així, hauran de signar la documentació corresponent (plànols, memòria,
etc...) com a responsables tècnics de la mateixa. Les tasques corresponents al projecte d’execució seran
les següents:
Disseny i càlcul estructural del projecte d’execució d’estructures.
Plànols generals i de detall del projecte d’execució d’estructures.
Disseny de processos constructius específics per a l’execució de l’estructura.
Disseny de les condicions i proteccions per al compliment de l’estabilitat al foc dels sistemes
estructurals.
Justificació del compliment de l’estabilitat al foc.
Redacció de la memòria tècnica de l’estructura.
Redacció dels plecs de condicions particulars d’estructures i fonaments.
Redacció de l’estat d’amidaments i del pressupost complet d’estructures, amb preparació de
preus descompostos. Es realitzarà amb el TCQ i amb la base de preus del banc BEDEC de l’any en
curs. Cal incloure justificació de preus, protecció al foc i tractaments específics de l’estructura
com els ignífugs, xilòfags, etc...
Justificació dels documents bàsics del CTE que siguin d’aplicació:
DB SE – Seguretat estructural – Base de càlcul.
DB SE-AE, - Seguretat estructural – Accions en l’edificació.
DB SE-C, - Seguretat estructural – Fonaments.
DB SE-A,- Seguretat estructural – Acer.
DB SE-F,- Seguretat estructural – Fàbrica.
DB SE-M - Seguretat estructural – Fusta.
DB SI6 - Seguretat en cas d’incendi – Resistència al foc de l’estructura
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Valoracions en relació a les consideracions dels elements estructurals respecte al seu
comportament davant el foc.
Valoració econòmica a nivell de projecte bàsic.
Memòria del projecte bàsic d’estructures.
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Seguiment i col·laboració amb la direcció d’execució en la revisió d’armats i elements
estructurals, en especial en aquelles solucions d’especial complexitat, en les quals es requerirà el
vist i plau del tècnic o tècnics responsables de l’assistència a la direcció d’obra en les estructures.
Redacció de la documentació d’obra acabada (As Built) amb especificació de les càrregues
admissibles als diferents sostres de l’edifici. Redacció de totes les parts del llibre de manteniment
de l’edifici corresponents a l’estructura segons models de l’AMB.
BIM
El projecte i el seguiment d’obra s’hauran de desenvolupar sota els requeriments de la metodologia
BIM (Building Information Modelling), de forma coordinada amb l’equip redactor del projecte i amb
els responsables BIM de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic, segons els criteris establerts a la Guia
BIM de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’AMB.
3.3 Seguiment i control dels treballs de redacció dels projectes.
La Direcció de Serveis de l’Espai Públic té una metodologia pròpia per al treball en equip en la redacció
dels projectes. L’adjudicatari dels treballs s’haurà d’incorporar, com un membre més de l’equip, en
aquest procediment, al marge de totes aquelles reunions tècniques específiques que siguin necessàries
per als desenvolupament dels treballs.
Des del moment que els projectes involucren diferents disciplines, una reunió de projecte té a veure
sobretot, a més de amb la planificació, amb la coordinació a través de l’adaptació mútua. En aquest
sentit, la metodologia s’estructura a partir de les reunions de planificació. Les reunions les dirigirà el Cap
de servei responsable del projecte. Seran les següents:

Reunió d’inici del projecte: L’equip per a la redacció del projecte es formalitzarà en aquesta
reunió. S’inicia el procés de presa de decisions i definició de tasques. És el punt de partida del
treball en equip.
Objectius de la reunió:
Garantir el coneixement compartit de l’encàrrec.
Establir la metodologia com a fonament, explicar les premisses per al
desenvolupament del projecte i crear un sentit col·lectiu d’assumpció de la
metodologia de la planificació en equip.
Definir els objectius col·lectius i arribar als acords necessaris sobre les prioritats
necessàries per assolir-los.
Discutir els criteris per assolir els objectius tenint en compte cada participació
individual i la de tot l’equip com a col·lectiu.
Concretar les responsabilitats i les tasques dels membres de l’equip.
De la reunió han de sortir:
La planificació general del procés del projecte.
L’esborrany de les fases per al desenvolupament del projecte.
El calendari de reunions de seguiment.
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a.

Reunió d’inici del projecte.
Reunions de seguiment.
Reunió de “pretencament”.
Reunió d’avaluació.
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•
•
•
•

b.

Reunions de seguiment: El calendari d’aquestes es fixarà a la reunió d’inici del projecte.
L’objectiu de les mateixes és posar en comú els avenços del projecte, revisar la planificació
general i elaborar la planificació de les tasques a curt termini en cada moment. Basant-se en la
planificació, en aquestes reunions:

APROVAT

L’acta de la reunió.

Es revisarà el compliment dels compromisos adquirits en reunions anteriors o a la
planificació general.
Es posaran en comú les tasques realitzades pels diferents tècnics, es resoldran dubtes
generals i es farà un control del seguiment de la planificació.
S’actualitzaran les dades i s’exposarà qualsevol aspecte nou que hagi sorgit des de la
darrera reunió.
En el cas que hi hagi hagut alguna reunió amb l’Ajuntament, es posaran en comú les
conclusions de la mateixa per a aquells membres de l’equip que no hi hagin assistit.
En funció dels punts anteriors, es revisarà la planificació inicial i, si cal, es modificarà.
Es presentaran i planificaran les tasques a realitzar a curt termini per a les setmanes
següents.
S’aixecarà acta de la reunió amb els mateixos criteris que a la reunió inicial.
Tot i que el seguiment econòmic ha de ser continu, i que qualsevol correcció al projecte o
gestió relacionada s’ha de fer durant el procés (no al final), en la darrera reunió de
seguiment el projecte i l’estimació de pressupost han d’estar prou definits per detectar, si
encara existeixen, possibles desviacions econòmiques i, si cal, prendre les mesures
necessàries per corregir-les.

El projecte ha de tenir un grau de definició que permeti que cada una de les feines
necessàries per completar-lo es pugui realitzar de forma independent sense afectar cap de
les altres.
L’estimació de pressupost ha de ser prou acurada i fiable perquè les altres feines es puguin
enllestir sense veure’s afectades per l’economia.
Aquesta reunió s’ha de realitzar respectant la planificació general i amb l’antelació suficient
perquè cada disciplina tingui temps d’elaborar la documentació que tingui pendent, temps
que no hauria de ser superior als 15 dies.
d. Revisió i aprovació del document: Un cop compilada tota la documentació i tancat el
document global, el director del projecte procedirà a la seva revisió i aprovació.
e.

Reunió d’avaluació: A la reunió d’avaluació es farà una anàlisi de la feina feta, del seguiment
de la planificació i del seu compliment. L’objectiu de la reunió és:
Analitzar el nivell de seguiment del procediment i el compliment dels compromisos
establerts.
Aprendre de la feina feta per tal d’identificar possibles errors.
Millorar aquest procediment a través de l’experiència adquirida.
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Reunió de pretancament: Com el seu nom indica, es tracta d’una reunió prèvia al tancament
del projecte. Per a aquesta reunió:
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c.

Atès que l’AMB té una Política de Qualitat i de Medi ambient enfocada a la millora de la gestió de les
seves activitats i el respecte al medi ambient, cal que la redacció del projecte es faci segons les normes de
qualitat i de medi ambient UNE-EN-ISO 9001:2000 i 14001:2004.

APROVAT

3.4. Compliment de la Política de Qualitat i Medi Ambient

L’AMB disposa d’un procediment per a la redacció de projectes que han de seguir els projectes que es
redactin sota la seva gestió. Inclou una guia per a la redacció de projectes d’edificació, i unes fitxes per
l’autocontrol i seguiment del projecte que hauran de ser complimentades per l’autor del projecte, i un
model d’acta de reunions, també a complimentar per l’autor del projecte.
La documentació que conforma el procediment per a la redacció de projectes d’edificació i el Plec de
clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres per l’AMB es poden trobar al següent
enllaç:
http://www.amb.cat/web/11696/194
3.5. Documents dels projectes.
Els documents integrants del projecte han de ser redactats de tal manera, i amb el nivell de detall
necessari, què qualsevol facultatiu, amb la titulació requerida, pugui interpretar-los fàcilment. La
documentació del projecte ha de ser completa i adequada als condicionaments exigits per l’actuació
projectada i, en qualsevol cas, ha de complir els requisits mínims establers a la legislació vigent que sigui
d’aplicació.
S’elaborarà la documentació necessària per donar compliment als treballs descrits al punt 3.2, tant pel
que fa a documentació gràfica com als càlculs, memòries i pressupostos.

El projecte d’execució haurà de contenir la documentació requerida a la “Guia per a la redacció de
projectes d’edificació” de l’AMB que doni resposta a tots els aspectes esmentats al punt 3.2 d’aquest
plec.
3.6. Documentació a lliurar
Per a cada servei es lliuraran:
•
•

2 jocs en paper del projecte, enquadernats en format DIN A3
2 CDs amb la documentació en format digital (BIM i DWG).

4. Preus de licitació.
Els imports dels treballs estan classificats en funció de les tipologies constructives més habituals en el
projectes que es redacten a la Direcció de Serveis de l’Espai Públic. El preu per metre quadrat per a
cada tipologia s’ha obtingut a partir dels projectes redactats en els últims anys. Totes elles
ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Carrer 62, núm. 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona
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Memòria.
Plànols.
Avanç de pressupost.
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Els Avantprojectes i projectes bàsics contindran, com a mínim:

Quadre de preus per a missió completa (projectes i direcció de les obres):
Tipus d’edifici

PEM estructura

Equipaments esportius
Piscines
Altres edificis

260 €/m2
300 €/m2
250 €/m2

Honoraris
estructura
4,8%
4,8%
4%

%

APROVAT

corresponen a obres de nova edificació. El percentatge respecte d’aquests per obtenir-ne els
honoraris l’ha estipulat l’Associació de Consultors d’Estructures a partir de la dificultat de les
tipologies establertes.

PEM Honoraris €/m2
estructura
12,48 €/m2
14,40 €/m2
10,00 €/m2

Percentatges respecte del total per a les missions parcials:
Avantprojecte: .................................................................................................................................. 21 %
Projecte Bàsic: .................................................................................................................................. 14 %
Projecte d’execució: ......................................................................................................................... 30 %
Direcció de les obres: ....................................................................................................................... 35 %
5. Forma de pagament
Avantprojecte:
Factura única:

100% de l’import al lliurament de la feina.

Projecte bàsic:

Projecte d’execució:
Factura única:

100% de l’import al lliurament de la feina.
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Assistència a la Direcció d’obra en les estructures:
Primera factura:
Factures mensuals :

10% amb l’acta de replanteig de l’obra.
80% en factures mensuals repartides en el termini d’execució de l’obra
d’estructures.
10% restant amb la finalització de les obres d’estructures i lliurament del
document As Built de l’estructura.

6. Treballs específics no valorats
Per a aquells treballs que no són valorables de forma genèrica per la seva especificitat o singularitat,
en el moment que aquests siguin necessaris, es demanarà oferta a les empreses incloses a l’acord
marc per a la seva realització.
Dins aquests treballs s’inclouen:
Disseny i càlcul d’estructures dels projectes de rehabilitació i restauració.
Disseny i càlcul d’estructures de ponts i passarel·les.
ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Carrer 62, núm. 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona
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100% de l’import al lliurament de la feina.
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Factura única:

APROVAT

Dictàmens i diagnosis estructurals.
Projectes dels sistemes d’entibament en fonaments i murs de contenció i disseny dels
processos constructius per a realitzar-los.
Projectes de cintres i estintolaments complexos.
Disseny i càlcul de subestructures de façanes i tancaments.
Disseny i càlcul d’elements estructurals en projectes d’espai públic.
Disseny i càlcul d’estructures lleugeres.
Estabilitat de talussos.
Altres treballs d’estructures no contemplats en el punt 4
7. Modificacions i indemnitzacions
L’adjudicatari assumirà les despeses derivades de modificacions en fase de projecte o en fase
d’execució d’obra no imputables a les instal·lacions que impliquin un recàlcul de fins al 15% de les
mateixes.
En el cas que, per raons sobrevingudes no previsibles en el moment d’iniciar els treballs, el projecte o
l’obra haguessin de ser objecte de modificacions, el contracte amb l’adjudicatari es podrà modificar
fins a un màxim del 10% del preu d’adjudicació.
Si l’obra pateix desviacions econòmiques a l’alça, imputables a l’adjudicatari, a conseqüència d’errors
en els amidaments i/o d’omissió de partides al pressupost, l’AMB podrà imposar al projectista les
indemnitzacions següents, sobre el seu contracte, en funció del percentatge de desviació:
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El mateix percentatge que la desviació si aquesta és superior al 5% i menor o igual al 20%
30% si el percentatge de desviació és superior al 20% i menor o igual al 30%.
40 % si el percentatge de desviació és superior al 30% i menor o igual al 40%.
50% si el percentatge de desviació és superior al 40%.
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Exp. 901449/18

DILIGÈNCIA
Per la que es fa constar que el plec tècnic per a la contractació de l’acord marc pels
serveis de disseny i càlcul d’estructures i assistència a la direcció d’obra en les estructures
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb codi de validació 6KJ41-P8YX0-KIZWS, ha
estat aprovar per acord de la Junta de Govern de data 21/05/2019.
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