AJUNTAMENT DE BERGA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FINESTRES DE
FUSTERIA D’ALUMINI AMB DESTÍ A L’ESCOLA SANTA EULÀLIA, PER A LA
RENOVACIÓ DE FINESTRES EXISTENTS.
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1. OBJECTE
El present plec de prescripcions tècniques té per objecte la descripció i valoració tècnica dels
treballs a realitzar per la renovació de diverses finestres de l’escola Santa Eulàlia, així com
establir el termini d’execució per la prestació del contracte i els condicionants que han de regir
la seva execució.
Les actuacions a realitzar són:
- Subministrament dels elements de fusteria exterior d’alumini definits en els presents
Plecs de prescripcions tècniques.
- Subministrament de conjunt de vidres exteriors dobles de seguretat laminat del tipus
3+3/10/3+3, de baixa emissió tèrmica per la cara interior, definits en els presents Plecs
de prescripcions tècniques.
En el supòsit d’incloure’s la millora ambiental proposada, la tipologia de vidres
anteriorment detallada serà substituïda pel conjunt de vidres exteriors dobles de
seguretat laminat del tipus 3+3/16/4+4, de baixa emissió tèrmica per la cara interior, a
excepció dels vidres de les fusteries de la façana sud-oest, que seran a base de vidres
exteriors dobles de seguretat laminat del tipus 3+3/16/4+4, de factor solar a la cara
exterior, definits en els presents Plecs de prescripcions tècniques.
- Retirada dels elements de fusteria metàl·lica existents, inclòs el seu desmuntatge,
separació de residus per fraccions i gestió de residus segons normativa vigent.
- Desmuntatge de persianes existents en aquells elements de fusteria que tenen
persiana, inclòs el seu desmuntatge, separació de residus per fraccions i gestió de
residus segons normativa vigent.
- Treballs d’instal·lació d’elements de fusteria exterior definida en els Plecs de
prescripcions tècniques, totalment acabada, inclòs tapajunts, peces de remat interior i
exterior i treballs de tapat registre de persiana i ajuts de paleta.
- Treballs de muntatge dels conjunts de vidres en els elements de fusteria exterior definits
en els presents Plecs de prescripcions tècniques.
2. ANTECEDENTS
L’edifici de l’escola Santa Eulàlia, de titularitat municipal, és un edifici que data dels anys 70, en
el qual, en els últims anys s’han portat a terme un seguit d’actuacions de substitució d’elements
de fusteria exterior, que pel seu estat de deteriorament feien necessària la seva renovació.
La fusteria exterior d’aquest edifici a excepció del elements renovats encara corresponen a la
fusteria original de la seva construcció, que és metàl·lica, amb vidre senzill. Els elements
renovats, corresponen a fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic i vidre laminat amb
càmera.
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Actualment existeix un deteriorament considerable de diversos elements de fusteria exterior,
que comporta problemes de pont tèrmic a l’interior de les dependències de l’edifici, filtracions
durant episodis de pluja i problemes de seguretat per l’estat de la fusteria i vidres.
Es considera convenient procedir a la renovació de diversos elements de fusteria exterior per la
millora de la seguretat, estanqueïtat i eficiència energètica de l’edifici.
Atès que l’Ajuntament de Berga no disposa de mitjans per la fabricació i instal·lació d’elements
de fusteria d’alumini, cal procedir a l’auxili mitjançant la seva contractació a un tercer.
3. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTE I PROCEDIMENT
De conformitat amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007
(DOUE de 15 de març de 2008), els codis CPV del contracte són:
44221000-1
44221111-6
45421100-5
45441000-0
45421160-3

“Ventanas, puertas y elementos conexos”
“Unidades de doble acristalamiento”
“Instalación de puertas, ventanas y elementos conexos”
“Trabajos de acristalamiento”
“Trabajos de cerrajería y carpintería metálica”

El procediment adequat a fi que tot empresari pugui presentar ofertes és el procediment obert
simplificat, segons s’estableix a l’article 159 de la LCSP, atès l’import del contracte.
Es proposen tres criteris de valoració automàtics per la selecció de l’oferta més avantatjosa,
consistents en el preu, una millora ambiental i una millora tècnica corresponent a l’ampliació
termini garantia.
Atès el que estableix a l’article 99.3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, es considera no recomanable la divisió en lots al tractar-se d’un contracte de
subministrament, que per la seva naturalesa també comporta la instal·lació dels elements de
fusteria exterior, a desenvolupar en un únic edifici i en un període de temps determinat que
comportarà a banda de la fabricació, la instal·lació dels elements de fusteria durant el període
de vacances escolars d’estiu, a efectes de conciliar la prestació del contracte amb l’activitat
docent del centre escolar.
En aquest sentit la divisió en lots dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic i
posaria en risc la prestació del contracte en el termini establert, ja que la instal·lació dels
elements de fusteria exterior en un únic edifici es dificultaria, comportant problemes de
coordinació entre diferents empreses, a banda del problema estètic que comportaria la
instal·lació d’elements de fusteria de diversos fabricants, que encara que semblants, tindrien
diferències apreciables en la fusteria d’alumini i accessoris.
4. EMPLAÇAMENT
La prestació del contracte es preveu a l’escola Santa Eulàlia, situada al carrer Olvan s/n de
Berga, amb codi postal 08600.
5. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR
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El subministrament i treballs a realitzar inclosos en la prestació del contracte es detallen a
continuació:
- Subministrament dels elements de fusteria exterior d’alumini definits en els presents
Plecs de prescripcions tècniques.
- Subministrament de conjunt de vidres exteriors dobles de baixa emissió tèrmica i
seguretat laminat del tipus 3+3/10/3+3, definits en els presents Plecs de prescripcions
tècniques. En el supòsit d’incloure’s la millora ambiental proposada, la tipologia de
vidres serà substituïda pel conjunt de vidres exteriors dobles de baixa emissió tèrmica i
seguretat laminat del tipus 3+3/16/4+4, definits en els presents Plecs de prescripcions
tècniques.
- Retirada dels elements de fusteria metàl·lica existents, inclòs el seu desmuntatge,
separació de residus per fraccions i gestió de residus segons normativa vigent.
- Desmuntatge de persianes existents en aquells elements de fusteria que tenen
persiana, inclòs el seu desmuntatge, separació de residus per fraccions i gestió de
residus segons normativa vigent.
- Treballs d’instal·lació d’elements de fusteria exterior definida en els Plecs de
prescripcions tècniques, totalment acabada, inclòs tapajunts, peces de remat interior i
exterior i treballs de tapat registre de persiana i ajuts de paleta.
- Treballs de muntatge dels conjunts de vidres en els elements de fusteria exterior definits
en els presents Plecs de prescripcions tècniques.
A continuació es detallen els diferents elements de fusteria exterior a instal·lar, així com les
unitats previstes.
Posició
P1

F1

Descripció de l’element
Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de
dimensions totals aproximades (bxh) 890 x 2850 mm a base de
porta d'una fulla batent practicable, i una part superior fixa, amb
trencament de pont tèrmic, color granat (Burdeus), del mateix RAL
que la fusteria exterior existent, inclòs part proporcional de
ferratges de penjar, elements de fixació, tanques, manubris, perfils
de reforç, revestiment del marc o muntatge de premarc si s'escau,
trencaaigües, tapajunts, peces de remat interiors i exteriors i de
tapat de registre de persiana, treballs de desmuntatge de l'element
de fusteria existent inclòs persiana si s'escau, separació de residus,
càrrega i transport a centre de reciclatge, despeses de gestió de
residus i ajuts de paleta. Tot inclòs.
(Posició P1).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN
12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210.
Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de

Quantitats

1 unitats

6 unitats
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dimensions totals aproximades (bxh) 2620 x 2900 mm a base de
conjunt format per una finestra d'una fulla batent practicable, dues
fulles laterals fixes i tres fulles inferiors fixes, amb trencament de
pont tèrmic, color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria
exterior existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar,
elements de fixació, tanques, manubris, perfils de reforç,
revestiment del marc o muntatge de premarc si s'escau,
trencaaigües, tapajunts, peces de remat interiors i exteriors i de
tapat de registre de persiana, treballs de desmuntatge de l'element
de fusteria existent inclòs persiana si s'escau, separació de residus,
càrrega i transport a centre de reciclatge, despeses de gestió de
residus i ajuts de paleta. Tot inclòs.
(Posició F1).

F2

F3

- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN
12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210.
Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de
dimensions totals aproximades (bxh) 1920 x 1720 mm a base de
finestra de dues fulles corredisses, amb trencament de pont tèrmic,
color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior
existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements
de fixació, tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del
marc o muntatge de premarc si s'escau, trencaaigües, tapajunts,
peces de remat interiors i exteriors i de tapat de registre de
persiana, treballs de desmuntatge de l'element de fusteria existent
inclòs persiana si s'escau, separació de residus, càrrega i transport
a centre de reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de
paleta. Tot inclòs.
(Posició F2).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN
12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210.
Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de
dimensions totals aproximades (bxh) 1560 x 1720 mm a base de
finestra de dues fulles corredisses, amb trencament de pont tèrmic,
color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior
existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements
de fixació, tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del
marc o muntatge de premarc si s'escau, trencaaigües, tapajunts,
peces de remat interiors i exteriors i de tapat de registre de
persiana, treballs de desmuntatge de l'element de fusteria existent
inclòs persiana si s'escau, separació de residus, càrrega i transport
a centre de reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de
paleta. Tot inclòs.
(Posició F3).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN

53 unitats

21 unitats
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F4

F5

F6

12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210.
Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de
dimensions totals aproximades (bxh) 1780 x 1720 mm a base de
finestra de dues fulles corredisses, amb trencament de pont tèrmic,
color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior
existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements
de fixació, tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del
marc o muntatge de premarc si s'escau, trencaaigües, tapajunts,
peces de remat interiors i exteriors i de tapat de registre de
persiana, treballs de desmuntatge de l'element de fusteria existent
inclòs persiana si s'escau, separació de residus, càrrega i transport
a centre de reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de
paleta. Tot inclòs.
(Posició F4).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN
12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210.
Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de
dimensions totals aproximades (bxh) 1800 x 440 mm a base de
finestra de dues fulles, una fixa i una batent, amb trencament de
pont tèrmic, color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria
exterior existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar,
elements de fixació, tanques, manubris, perfils de reforç,
revestiment del marc o muntatge de premarc si s'escau,
trencaaigües, tapajunts, peces de remat interiors i exteriors i de
tapat de registre de persiana, treballs de desmuntatge de l'element
de fusteria existent inclòs persiana si s'escau, separació de residus,
càrrega i transport a centre de reciclatge, despeses de gestió de
residus i ajuts de paleta. Tot inclòs.
(Posició F5).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN
12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210.
Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de
dimensions totals aproximades (bxh) 2700 x 440 mm a base de
finestra de tres fulles, una batent, un element separador entre
fulles, una fixa i una batent, amb trencament de pont tèrmic, color
granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior existent,
inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements de fixació,
tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o
muntatge de premarc si s'escau, trencaaigües, tapajunts, peces de
remat interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana, treballs
de desmuntatge de l'element de fusteria existent inclòs persiana si
s'escau, separació de residus, càrrega i transport a centre de
reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de paleta. Tot
inclòs.
(Posició F6).

2 unitats

8 unitats

3 unitats
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F6S

F7

F8

- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN
12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210.
Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de
dimensions totals aproximades (bxh) 2700 x 440 mm a base de
finestra de tres fulles, una batent, una fixa, un element separador
entre fulles, i una batent, amb trencament de pont tèrmic, color
granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior existent,
inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements de fixació,
tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o
muntatge de premarc si s'escau, trencaaigües, tapajunts, peces de
remat interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana, treballs
de desmuntatge de l'element de fusteria existent inclòs persiana si
s'escau, separació de residus, càrrega i transport a centre de
reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de paleta. Tot
inclòs.
(Posició F6S).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN
12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210.
Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de
dimensions totals aproximades (bxh) 1590 x 440 mm a base de
finestra de dues fulles, una fixa i una batent, amb trencament de
pont tèrmic, color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria
exterior existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar,
elements de fixació, tanques, manubris, perfils de reforç,
revestiment del marc o muntatge de premarc si s'escau,
trencaaigües, tapajunts, peces de remat interiors i exteriors i de
tapat de registre de persiana, treballs de desmuntatge de l'element
de fusteria existent inclòs persiana si s'escau, separació de residus,
càrrega i transport a centre de reciclatge, despeses de gestió de
residus i ajuts de paleta. Tot inclòs.
(Posició F7).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN
12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210.
Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de
dimensions totals aproximades (bxh) 1920 x 740 mm a base de
finestra de dues fulles corredisses, amb trencament de pont tèrmic,
color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior
existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements
de fixació, tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del
marc o muntatge de premarc si s'escau, trencaaigües, tapajunts,
peces de remat interiors i exteriors i de tapat de registre de
persiana, treballs de desmuntatge de l'element de fusteria existent

3 unitats

4 unitats

5 unitats
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inclòs persiana si s'escau, separació de residus, càrrega i transport
a centre de reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de
paleta. Tot inclòs.
(Posició F8).

F9

F10

Vidres

- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN
12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210.
Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de
dimensions totals aproximades (bxh) 800 x 440 mm a base de
finestra d'una fulla batent, amb trencament de pont tèrmic, color
granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior existent,
inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements de fixació,
tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del marc o
muntatge de premarc si s'escau, trencaaigües, tapajunts, peces de
remat interiors i exteriors i de tapat de registre de persiana, treballs
de desmuntatge de l'element de fusteria existent inclòs persiana si
s'escau, separació de residus, càrrega i transport a centre de
reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de paleta. Tot
inclòs.
(Posició F9).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN
12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210.
Subministrament i muntatge d'element de fusteria d'alumini de
dimensions totals aproximades (bxh) 1920 x 700 mm a base de
finestra de dues fulles corredisses, amb trencament de pont tèrmic,
color granat (Burdeus), del mateix RAL que la fusteria exterior
existent, inclòs part proporcional de ferratges de penjar, elements
de fixació, tanques, manubris, perfils de reforç, revestiment del
marc o muntatge de premarc si s'escau, trencaaigües, tapajunts,
peces de remat interiors i exteriors i de tapat de registre de
persiana, treballs de desmuntatge de l'element de fusteria existent
inclòs persiana si s'escau, separació de residus, càrrega i transport
a centre de reciclatge, despeses de gestió de residus i ajuts de
paleta. Tot inclòs.
(Posició F10).
- Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207.
- Classificació mínima 8A d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN
12208.
- Classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210.
Doble envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminat),
3+3/10/3+3, conjunt format per vidre exterior laminat 3+3 mm
compost per dos vidres de 3 mm, units mitjançant una làmina
incolora de butiral de polivinil, cambra d'aire deshidratada amb
perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 10 mm, i
vidre interior laminat de baixa emissió tèrmica 3+3 mm compost per

1 unitats

4 unitats

313,773 m²
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dos vidres de 3 mm, units mitjançant una làmina incolora de butiral
de polivinil; gruix total 22 mm, fixat sobre fusteria amb sola
mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en
fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material
suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.
Segellat final d'estanqueïtat. Senyalització de les fulles.Tot inclòs.

A l’Annex 1 del present document, s’adjunta el plec de condicions tècniques referent a la
instal·lació de les fusteries, així com la relació de normativa tècnica d’edificació que és
d’aplicació.
A l’Annex 3 del present document, s’adjunta la documentació gràfica referent als plànols de
l’edifici amb indicació dels elements de fusteria a substituir, i el detall dels diferents elements de
fusteria a subministrar i instal·lar.
6. JUSTIFICACIÓ DE PREUS I ABONAMENT DELS TREBALLS
Els preus es justifiquen a l’Annex 2 del present document.
El pressupost ha estat redactat considerant preus de referència de mercat en base a
actuacions similars realitzades, tenint en compte que els preus de mà d’obra compleixin amb
les condicions salarials dels treballadors d’acord amb el conveni col·lectiu de treball de la
indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 20172021 (codi de conveni núm. 08001065011994) publicat al BOPB de 29/03/2019 i la Resolució
de 15 de maig de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials
per a l’any 2019 del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres
públiques de la província de Barcelona (BOPB 22/05/2019) i RESOLUCIÓ de 25 de novembre
de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials per a l’any
2020 del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la
província de Barcelona (BOPB 04/12/2019) i altres despeses de costos salarials aplicables.
L’abonament dels treballs es realitzarà una vegada finalitzada la instal·lació dels elements de
fusteria, en un únic pagament.
No es realitzaran en cap cas, pagaments a compte per conceptes d’adquisició de material o per
aplec de material.
El criteri d'amidament dels elements de fusteria serà el nombre d’unitats realment instal·lades,
segons especificacions del present plec i documents annexes.
El criteri d’amidament de les superfícies envidriades serà el de la superfície de vidre realment
instal·lat als elements de fusteria, segons especificacions del present plec i documents
annexes.
7. TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El termini màxim establert per la prestació del contracte serà de TRES MESOS a partir de la
data de formalització del contracte.
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Que els treballs d’instal·lació dels elements de fusteria, desmuntatge i retirada dels elements de
fusteria existents a substituir s’hauran de realitzar en el període de vacances escolars comprès
entre el dia 1 de juliol de 2021 al dia 31 d’agost de 2021.
8. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL CONTRACTE
Els treballs d’instal·lació dels elements de fusteria, desmuntatge i retirada dels elements de
fusteria existents a substituir s’hauran de realitzar en el període de vacances escolars comprès
entre el dia 1 de juliol de 2021 al dia 31 d’agost de 2021.
L’adjudicatari haurà de justificar que la prestació del contracte s’ha portat a terme tenint en
compte un procediment respectable amb el medi ambient.
Per la justificació d’aquesta condició, l’empresa adjudicatària, una vegada realitzat el
desmuntatge dels elements de fusteria a retirar, haurà de presentar els justificants
corresponents al correcte procediment de reciclatge a través dels gestors de residus legalment
acreditats, segons normativa vigent en matèria de gestió de residus.
En el supòsit de requerir-se treballs de paleta pel muntatge dels elements de fusteria d’alumini,
el seu correcte acabat, o pel desmuntatge dels elements de fusteria existents, aquests aniran a
càrrec de l’adjudicatari, i el seu cost es considera inclòs en el preus unitaris de les diferents
unitats de fusteria.
Les dimensions dels elements de fusteria són aproximades i estan referides al buit d’obra
mantenint el bastiment dels elements de fusteria existent. Havent-se de comprovar les
dimensions prèviament a la fabricació dels elements de fusteria, i no admetent-se cap
modificació dels preus unitaris dels diferents elements de fusteria per diferències de dimensions
dels elements de fusteria.
9. SEGURETAT I SALUT DURANT LA PRESTACIÓ DEL CONTRACTE
L’adjudicatari haurà de presentar abans de l’inici de la prestació del contracte l’avaluació de
riscos laborals dels treballs a realitzar en compliment d’allò establert a la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals. Llei 31/1995. de 8 de novembre, de Prevenció de
Riscos Laborals, i normativa complementària.
Els cost dels treballs necessaris per la prestació del contracte referents a la prevenció de riscos
laborals, senyalització i protecció de les àrees de treball estan inclosos proporcionalment en el
preu de les unitats del contracte.
10.- VISITA PRÈVIA A L’EDIFICI PER ELABORACIÓ DE PROPOSTES
Una vegada iniciat el termini de presentació de les propostes objecte del contracte de
subministrament i instal·lacions de les finestres, les empreses interessades podran
sol·licitar realitzar una visita d’inspecció a l’edifici de l’escola de Santa Eulàlia, prèvia
sol·licitud per correu electrònic, a l’adreça que es detalla, a efectes de programar la

AJUNTAMENT DE BERGA

visita al centre, sense que aquesta comporti alteracions a l’activitat docent del centre
escolar.
serveistecnics@ajberga.cat
A continuació s’adjunten els enllaços de la documentació annexa als presents Plecs de
prescripcions tècniques:
Annex 1: Plec de condicions tècniques referent a la instal·lació de les fusteries i normativa
tècnica d’edificació d’aplicació
Enllaç per la descàrrega:
Codi Segur de Validació f2b405c36a3a4d1692796b16260e1bc0001
Url de validació https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Annex 2: Pressupost
-

Amidaments
Quadre de preus
Pressupost

Enllaç per la descàrrega:
Codi Segur de Validació ab0424fc8c3d437b88dcbae1fe524ad4001
Url de validació https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Annex 3: Documentació gràfica
1.- Plànol de situació
2.- Plànol d’emplaçament
3.1 Plànol de planta baixa - Fusteries
3.2 Plànol de planta primera - Fusteries
3.3 Plànol de planta segona - Fusteries
4.- Plànol de fusteria - Esquema dels elements
Enllaç per la descàrrega:
Codi Segur de Validació b2ab6feea6bb460cb8cce26bb9321a1f001
Url de validació https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Berga, signat i datat electrònicament,

Marc Portell Peipoch
Tècnic d’administració general

Josep Torner Grandia
Arquitecte tècnic municipal

