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CLÀUSULA 1.

OBJECTE DEL SERVEI

L’Ajuntament de Barcelona disposa d’una xarxa d’aparells elevadors constituïda per ascensors
verticals, ascensors inclinats i escales mecàniques que es troben repartides per l’espai públic
de la ciutat, en aquelles zones amb una orografia complicada.
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En el cas d’alguns ascensors panoràmics de vidre pateixen una alta exposició solar que,
juntament amb una mancança de ventilació generen un increment excessiu de les
temperatures a l’interior de l’edicle.
Aquest increment ocasiona sovint avaries elèctriques i electròniques en la infraestructura que
minven el servei de les instal·lacions, tanmateix ocasionen un augment de la temperatura de
confort dels usuaris a l’interior de les cabines.
L’objecte d’aquest document és el de definir les condicions tècniques per la prestació del servei
dels treballs de millora per a la reducció de la temperatura d’aquestes infraestructures.

CLÀUSULA 2.

DEFINICIÓ DELS TREBALLS

En totals s’ha determinat que sis ascensors verticals i tres ascensors inclinats requereixen
d’actuació.
Als ascensors verticals panoràmics l’increment de temperatura és motivat per dos factors, la
incidència dels raigs solars durant el transcurs de tot el dia i un insuficient dimensionat del
sistema de ventilació.
Als ascensors inclinats l’increment de temperatura en les cabines és motivat per dos factors, la
incidència de raigs solars durant el transcurs de tot el dia i l’elevada ocupació i ús intensiu en el
servei de les infraestructures.
Els treballs a realitzar, seran doncs:
-

-

Actuacions de ferreria per millorar la ventilació natural amb reixes de ventilació en 6
ascensors verticals i per donar opacitat dels sostres de l’edicle mitjançant xapa en 3
ascensors verticals.
Instal·lació de làmines de control solar per reduir la incidència de raigs solars en l’edicle
de 6 ascensors verticals i en la cabina de 3 ascensors inclinats.
Districte

Ventilació Xapa
Làmines
natural
sostre control solar

Codi

Ascensor

006A

ALCÀNTARA 3

Nou Barris

X

009A

LES AGUDES

Nou Barris

X

017A

INCLINAT CIUTAT MERIDIANA

Nou Barris

021A

PARC TRINITAT NOVA

Nou Barris

022A

ROSARI PI – PTGE. GRAU

Nou Barris

X

028A

INCLINAT l'ALGUER

Horta-Guinardó

X

042A

JAUME PUIGVERT – JOAN CORTADA

Horta-Guinardó

X

X

X

045A

RIERA BLANCA

Sants-Montjuic

X

X

X

046A

INCLINAT DAVALLADA DE GALLECS

Horta-Guinardó

X
X

X
X

X

X

X
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CLÀUSULA 3.

PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS I TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini màxim per la finalització dels treballs és de 3 mesos des del moment de la
formalització del contracte.
Durant els 10 primers dies posteriors a l’adjudicació del contracte es faran les visites als equips
amb la direcció dels treballs i el mantenidor de les infraestructures per poder preparar i entregar
una planificació dels treballs i el pla de de seguretat i salut.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Aquests documents s’hauran de presentar en un termini màxim de 20 dies després de
l’adjudicació del contracte.
Abans d’iniciar l’execució dels treballs, és indispensable que s’hagi aprovat per la direcció dels
treballs la planificació d’aquests i del pla de seguretat i salut.
Amb l’objectiu de no malmetre les làmines solars, el pla s’estructurarà de tal manera que els
treballs de làmines solars en cadascuna de les infraestructures no es podran realitzar fins que
no es s’aprovin els treballs de ferreria per a la ventilació natural dels respectius equips.
El termini d’execució màxim dels treballs es podrà veure afectat per causa d’inclemències
meteorològiques adverses a poder treballar amb seguretat. En aquest cas, s’incrementaran els
dies hàbils Les aturades dels treballs i la prolongació d’aquest termini màxim hauran de ser
aprovades sempre per la direcció dels treballs.

CLÀUSULA 4.

RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

L’adjudicatari té la responsabilitat de realitzar els treballs dins dels terminis d’execució i al seu
cost.
La presentació de l'oferta implica haver estudiat detingudament els documents de la licitació,
que considera suficients tant per a responsabilitzar-se de la seva oferta com per al posterior
desenvolupament dels treballs. A l’annex 1 del present plec s’informa de la localització de les
infraestructures, que es troben ubicades a l’espai públic i són a l’abast visual de qualsevol
interessat a presentar-se al concurs.
A conseqüència l’adjudicatari es responsabilitza de l’execució fins al seu lliurament en la forma i
condicions convingudes.
L’adjudicatari respondrà dels actes propis i també els del seu personal i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislació vigent.
L'adjudicatari respondrà així mateix els danys i perjudicis causats a tercers imputables durant
l'execució del contracte.
L’adjudicatari es farà càrrec de qualsevol dany o desperfecte sobre les instal·lacions en les
quals s’hi ha d’actuar.
L’adjudicatari ha de tenir en compte que durant els treballs estaran acompanyats pels tècnics
responsables del manteniment de la infraestructura, els que facilitaran en tot moment l’accés a
les instal·lacions. La despesa associada a l’acompanyament d’aquests treballs correrà a càrrec
de l’Ajuntament de Barcelona.
L’empresa adjudicatària facilitarà la coordinació amb els tècnics propis del mantenidor de la
infraestructura.
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És responsabilitat de l’adjudicatari posar en disposició de tots els mitjans de protecció de
seguretat per delimitar les zones de treball.
És responsabilitat de l’adjudicatari posar en disposició del equips de protecció individual de tots
els treballadors associats al contracte.
L’adjudicatari ha de mantenir nets els espais afectats pels treballs i els apilaments de materials
han d’estar endreçats i degudament senyalitzats.
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L’adjudicatari assumirà les mesures de control ambiental necessàries seguint la normativa
vigent, en especial amb relació a la producció de pols i a la contaminació acústica.
L’adjudicatari estarà obligat, al seu càrrec, a complir estrictament amb la gestió de residus que
generin l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat;
assumint, en el seu cas, els costos de gestió, d’acord amb el que disposa la normativa vigent.

CLÀUSULA 5.

DIRECCIÓ DELS TREBALLS

La Direcció dels treballs correspon al Departament d’Espai Urbà, de la Direcció
d’Infraestructures i Espai Urbà - Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, que
desenvoluparà una tasca coordinadora i exercirà, de manera general, les següents funcions:
1. Vetllar pel compliment dels criteris i les línies generals de l'actuació establertes en
aquest plec.
2. Supervisar tècnicament l’execució dels treballs inclosos en aquest plec
3. Supervisar el compliment dels terminis acordats.
4. Revisar la documentació prèvia a l’execució dels treballs, demanar les modificacions
necessàries si escau, i aprovar-lo. Un cop aprovat, donar l’ordre d’iniciar les actuacions.
5. Aprovar per a recepció dels treballs un cop executats.
6. Supervisar l’execució dels treballs, així com vetllar per la qualitat dels materials, dels
treballs executats i del compliment de les condicions establertes al projecte.
7. Vetllar pel compliment del contracte en general.
Durant el desenvolupament dels treballs, totes les relacions directes de l’adjudicatari amb
l'Ajuntament i altres Administracions involucrades, es realitzarà a través de la Direcció dels
treballs, a excepció de la gestió dels talls de carrer que les farà l’adjudicatari.
La direcció dels treballs podrà contractar un equip tècnic per tal de dur a terme el seguiment i
l’avaluació de les propostes tècniques tant en la fase de contractació com la fase d’execució del
contracte.
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CLÀUSULA 6.
TREBALLS DE FERRERIA: MILLORES DE VENTILACIÓ
NATURAL i COL·LOCACIÓ DE XAPES EN SOSTRES DELS EDICLES
La zona d’actuació és en l’entorn urbà de Barcelona, distribuïts en els districtes de Nou Barris ,
d’Horta-Guinardó i de Sants-Montjuïc. Les característiques de cada ascensor es detallen a
l’Annex 1, en aquest punt s’especifica l’abast dels treballs a realitzar per cadascun d’ells.
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CLÀUSULA 6.1. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS
Els treballs consisteixen en la instal·lació de reixes d’acer inoxidable AISI 316 de tipus “Z” als
embarcaments superior e inferior dels ascensors afectats.
Aquests han d’incloure l’obertura de buits o la retirada de vidres per instal·lar les noves reixes.
El subministrament i col·locació de les mateixes i la gestió dels residus generats.
L’adjudicatari assumirà tots els elements necessaris per executar els treballs, també inclosos
els elevadors, andamis, eines, utillatge, etc; així com la gestió dels talls de carrer i permisos
d’obra en cas que siguin necessaris.
Aquestes treballs s’hauran d’executar amb l’acompanyament d’un tècnic de manteniment dels
aparells elevadors. L’import d’aquest acompanyament no està inclòs en aquest plec, i correrà a
càrrec de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant el contracte de manteniment dels aparells
elevadors.
006A – ALCANTARA 3
Aquest ascensor pateix problemes d’escalfament, és un ascensor completament panoràmic
ubicat al carrer d’Alcàntara, entre el carrer d’Artesania i el carrer Rodrigo Caro, al Districte de
nou barris.
Els treballs de ferreria per aquest ascensor són: dotar a l’ascensor d’una ventilació creuada
amb la instal·lació de reixes d’acer inoxidable tipus “Z” a l’embarcament inferior i superior..
A l’embarcament inferior es substituirà tot el frontal d’acer inoxidable que rodeja la porta per la
instal·lació de la reixa d’acer inoxidable AISI 316 tipus “Z” a tota la superfície frontal.
A l’embarcament superior, s’ha previst fer una ventilació perimetral, per la qual cosa s’haurà
d’aixecar el sostre de l’edicle un mini’m de 50cm. Aquestes reixa serà tipus “Z”. Aquests treballs
es faran des de l’interior de l’edicle a causa de l’alçada de l’ascensor. Els primers 10cm de la
reixa des de la cota del terra hauran de ser cecs per impedir l’entrada d’aigua.
Les reixes instal·lades sempre es soldaran per l’interior per evitar que es vegin defectes en la
cara exterior.
Quedarà inclosa la reparació de qualsevol imperfecte dels paraments pròxims a la zona
d’actuació provocats pel tall de la radial i soldadures.
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009A - LES AGUDES
Aquest és un ascensor vertical completament panoràmic, té diversos problemes d’escalfament
degut a la poca ventilació i alta incidència solar. La seva ubicació es al carrer de Les Agudes i
connecta amb el carrer de Pedraforca, al barri de la Ciutat Meridiana, al Districte de Nou barris.
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Els treballs de ferreria previstos en aquest ascensor són: dotar a l’ascensor d’una ventilació
creada amb la instal·lació de reixes d’acer inoxidable AISI 316 tipus “Z” a l’embarcament
inferior i superior, i col·locar un sostre d’edicle opac.
A l’embarcament inferior es substituirà tot el frontal de portes d’acer inoxidable dels laterals de
la porta per reixes d’acer inoxidable AISI 316 tipus “Z”, els primers 10cm inferiors de la reixa
seran cecs per evitar l’entrada d’aigua a l’edicle de l’ascensor.
A l’embarcament superior es desmuntarà tot el vidre laminat de seguretat existent, sobre el
llindar de la porta superior, es substituirà per reixa de lames tipus “Z” d’acer inoxidable ASI 316
amb un bastiment treballat a taller i col·locat a l’obra amb soldadura.
Les reixes instal·lades sempre es soldaran per l’interior per evitar que es vegin defectes en la
cara exterior.
Per donar opacitat al sostre, s’instal·larà una xapa d’acer galvanitzat a l’interior de l’edicle de
l’ascensor, el més a prop possible del sostre i subjectat amb perfils auxiliars a l’estructura de
l’edicle. El gruix de la xapa i la col·locació de l’estructura auxiliar han de ser tals que impedeixin
la deformació de la xapa o xapes utilitzades.
Quedarà inclosa la reparació de qualsevol imperfecte dels paraments pròxims a la zona
d’actuació provocats pel tall de la radial i soldadures.
021A - PARC TRINITAT NOVA
Aquest és un ascensor vertical completament panoràmic, té diversos problemes d’escalfament
degut a la poca ventilació. Està ubicat a l’interior del parc de la trinitat nova, entre el carrer de
Tamariu i el carrer de Chafarinas, al Districte de Nou barris.
Els treballs de ferreria previstos per aquest ascensor són: dotar a l’ascensor d’una ventilació
creada amb la implementació de reixes d’acer inoxidable tipus “Z” a l’embarcament inferior i
superior.
A l’embarcament inferior es substituiran les xapes d’acer dels laterals de la porta
d’embarcament per dues reixes tipus “Z” d’acer inoxidable AISI 316; els primers 10 cm de les
reixes hauran de ser cecs per impedir l’entrada d’aigua.
A l’embarcament superior es desmuntarà la xapa cega d’acer existent a la part superior sobre
el llindar de la porta superior, es substituirà per una reixa de lames tipus “Z” d’acer inoxidable
ASI 316 amb un bastiment treballat a taller i col·locat a l’obra amb soldadura,
Les reixes instal·lades sempre es soldaran per l’interior per evitar que es vegin defectes en la
cara exterior.
Quedarà inclosa la reparació de qualsevol imperfecte dels paraments pròxims a la zona
d’actuació provocats pel tall de la radial i soldadures.
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042A - JAUME PUIGVERT - JOAN CORTADA
Aquest és un ascensor totalment panoràmic amb sostre de vidre transparent. Es troba situat
entre els carrers Jaume Puigverd i Joan Cortada al districte de Horta Guinardó. Sobretot a
l’estiu s’incrementa molt la temperatura dins de l’edicle.
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Els treballs de ferreria previstos en aquest ascensor són: dotar a l’ascensor d’una ventilació
creada amb la instal·lació de reixes d’acer inoxidable AISI 316 tipus “Z” a l’embarcament
inferior i superior, i col·locar un sostre d’edicle opac.
Al embarcament inferior s’instal·laran dues reixes d’acer inoxidable AISI 316 amb lames de
tipus “Z” a cada costat de la porta d’accés i d’unes mateixes mesures que les plaques actuals.
Els primers 10 cm inferiors de la reixa hauran de ser cecs per impedir l’entrada d’aigua.
Al embarcament superior s’instal·larà una reixa d’acer inoxidable AISI 316 amb lames tipus “Z”
per evitar la entrada d’aigua. Aquesta reixa substituirà al vidre existent i anirà fixada mitjançant
una estructura auxiliar a l’estructura del edicle.
Les reixes instal·lades sempre es soldaran per l’interior per evitar que es vegin defectes en la
cara exterior.
Per donar opacitat al sostre, s’instal·larà una xapa d’acer galvanitzat a l’interior de l’edicle de
l’ascensor, el més a prop possible del sostre i subjectat amb perfils auxiliars a l’estructura de
l’edicle. El gruix de la xapa i la col·locació de l’estructura auxiliar han de ser tals que impedeixin
la deformació de la xapa o xapes utilitzades.
Quedarà inclosa la reparació de qualsevol imperfecte dels paraments pròxims a la zona
d’actuació provocats pel tall de la radial i soldadures.
045A - RIERA BLANCA.
Aquests és un ascensor vertical completament panoràmic, té diversos problemes d’escalfament
degut a la poca ventilació. La seva ubicació es al carrer Riera Blanca amb la coberta de les
vies de Sants, situat al Districte de Sants-Montjuïc.
Els treballs de ferreria previstos en aquest ascensor són: dotar a l’ascensor d’una ventilació
creada amb la instal·lació de reixes d’acer inoxidable AISI 316 tipus “Z” a l’embarcament
inferior i superior, i col·locar un sostre d’edicle opac.
A l’embarcament inferior es substituirà la xapa cega existent sobre el llindar de la porta per una
reixa nova d’acer inoxidable tipus “Z” AISI 316 .
A l’embarcament superior es substituirà el front lateral dret de la porta per una reixa d’acer
inoxidable AISI 316 tipus “Z” a tota la superfície frontal. Els primers 10 cm inferiors de la reixa
hauran de ser cecs per impedir l’entrada d’aigua.
Les reixes instal·lades sempre es soldaran per l’interior per evitar que es vegin defectes en la
cara exterior.
Per donar opacitat al sostre, s’instal·larà una xapa d’acer galvanitzat a l’interior de l’edicle de
l’ascensor, el més a prop possible del sostre i subjectat amb perfils auxiliars a l’estructura de
l’edicle. El gruix de la xapa i la col·locació de l’estructura auxiliar han de ser tals que impedeixin
la deformació de la xapa o xapes utilitzades.
Quedarà inclosa la reparació de qualsevol imperfecte dels paraments pròxims a la zona
d’actuació provocats pel tall de la radial i soldadures.
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CLÀUSULA 7.

INSTAL·LACIÓ DE LÀMINES DE CONTROL SOLAR

Es defineix l’abast i la metodologia de col·locació de les làmines, sistemes tècnics, normatives i
els recursos que regiran els processos.
El transport de les làmines fins al seu punt de destinació , i la sol·licitud de talls de carrer així
com la despesa per tramitació de permisos i les tasses correran a càrrec de l’empresa
adjudicatària.
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CLÀUSULA 7.1. COL·LOCACIÓ DE LES LÀMINES
Les làmines es col·locaran en les cares de l’edicle i cabina d’acord al detall exposat a l’annex 1
del present plec.
Per l’aplicació de la làmina la superfície ha d’estar desengreixada, llisa i neta per evitar que la
làmina reprodueixi els defectes, prèviament a la col·locació es netejarà el vidre.
L’empresa adjudicatària haurà de retirar de les instal·lacions tot el material d’embalatge
resultant del subministrament i col·locació de les làmines i de la resta de material.
Les làmines de ser col·locades de manera que cobreixin la superfície total del vidre en la cara
exterior. En el cas que l’amplada de la làmina no cobreixi el total de la superfície del vidre de
l’edicle, per tal que hi hagi una homogeneïtat visual en tots els ascensors la junta de les dues
làmines haurà d’estar replantejada al centre del vidre. Els talls del perímetre de la làmina han
de ser rectes, sense perforacions o efecte serrat.
El segellament perimetral de la làmina ha d’arribar fins la perfilaria existent, no sent superior a 8
mm gruix. Es realitzarà amb silicona neutre i d’alta qualitat, ha de ser d’aspecte incolor, neutra i
que sigui resistent els UV. La làmina ha de quedar perfectament adhesiva al vidre, no creant
punts d’enlairament. No s’admetran làmines col·locades amb moltes inclusions de pols,
bombolles o altres defectes.
Seran aportats per l’adjudicatari tots els mitjans tècnics i materials necessaris per a la prestació
del servei amb la màxima qualitat i eficiència. Aquests mitjans inclouen:
-

Elements auxiliars.(plataforma elevadora, grues, elements de protecció i
prevenció),la sol·licitud de talls de carrer així com la despesa per tramitació de
permisos i les tasses van a càrrec de l’empresa adjudicatària.

-

Productes de neteja i eines per a la seva col·locació.

-

Ma d’obra necessàries per la seva col·locació.

CLÀUSULA 7.2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES LÀMINES
L’empresa adjudicatària haurà de presentar les fitxes tècniques de les làmines, en cas d’oferir
equivalents, haurà d’acreditar que la proposta de làmines que presenten compleix les mateixes
característiques i els mateixos requeriments o superiors que els detallats a continuació.
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Les dades tècniques que es requereixen, calculades em base a una làmina aplicada a un vidre
laminat 10+10 mm son les següents:
% Llum visible
Transmesa
Absorbida
Reflectida

31
27
42

% Energia Solar
Transmesa
Absorbida
Reflectida

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Total rebutjada
% U.V Rebutjades
Factor solar

21
33
46
73
>99
0,27

A més, a l’hora d’escollir les làmines s’hauran de complir els següents requisits:
El % de llum visible reflectida és la quantitat de llum visible que es reflecteix en la superfície
exterior, un valor de reflectida més alt significa que la làmina fa efecte mirall. Per tal d’evitar
enlluernaments i molèsties les làmines no podran superar el 45% de llum visible reflectida.
El % d’energia solar absorbida és la quantitat d’energia solar total que s’absorbeix en el
vidre; aquesta escalfa el vidre. Per tal d’evitar sobreescalfaments del vidre les làmines no
podran superar el 40% d’energia solar absorbida.
CLÀUSULA 7.3. TREBALLS A EXECUTAR
A continuació es detallen les actuacions a realitzar en cadascun dels ascensors, en les fitxes
de l’annex 1 es pot veure ampliada aquesta informació:
CODI

ASCENSOR

DISTRICTE

TREBALLS A EXECUTAR

006A

ALCÀNTARA 3

Nou Barris

Col·locació de làmina solar en 3 cares de l’edicle

009A

LES AGUDES

Nou Barris

Retirada de vinil existent en l’edicle de l’ascensor.
Col·locació de làmina solar en 3 cares de l’edicle

017A

INCLINAT CIUTAT MERIDIANA

Nou Barris

Col·locació de làmina solar en 2 finestres de la cabina

021A

PARC TRINITAT NOVA

Nou Barris

Col·locació de làmina solar en 3 cares de l’edicle

022A

ROSARI PI – PTGE. GRAU

Nou Barris

Col·locació de làmina solar en 2 cares de l’edicle

028A

INCLINAT l'ALGUER

Horta-Guinardó Col·locació de làmina solar en 2 finestres de la cabina

042A

JAUME PUIGVERT – JOAN
CORTADA

Horta-Guinardó Col·locació de làmina solar en 3 cares de l’edicle

045A

RIERA BLANCA

Sants-Montjuic

046A

INCLINAT DAVALLADA DE
GALLECS

Horta-Guinardó Col·locació de làmina solar en 2 finestres de la cabina

Col·locació de làmina solar en 3 cares de l’edicle
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CLÀUSULA 8. GARANTIA.
La Garantia del fabricant i de l’instal·lador de les làmines de control solar serà de 4 anys, a
partir de la data de la signatura de l'Acta de Recepció.
Durant el termini de garantia, l’adjudicatari quedarà obligat a la resolució de qualsevol mena
d’incidència, defecte o vicis que sorgeixin en relació amb la mala col·locació o a les deficients
prestacions del material que impedeixin la seva correcta funció.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

L’adjudicatari assumirà totes les despeses associades (material, mà d’obra, elements auxiliars,
permisos, etc) necessàries per la substitució o reparació de les làmines.

CLÀUSULA 9. GESTIÓ DE RESIDUS
La normativa d’aplicació en matèria de gestió de residus i medi ambient és la següent:

-

DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.

-

DECRET 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i
sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya.

-

DECRET 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments
d'admissió de residus en els dipòsits controlats.

-

ORDENANÇA DEL MEDI AMBIENT (El Plenari del Consell Municipal, en sessió de 25 de
febrer de 2011, ha aprovat el text de la modificació de l’Ordenança general del medi
ambient urbà de Barcelona que, d’acord amb aquesta, passa a anomenar-se Ordenança
del medi ambient de Barcelona)

-

Així mateix serà aplicable la guia per l’ambientalització de l’execució d’obres, publicada
per l’Ajuntament de Barcelona.

Serà l’adjudicatari el responsable de la gestió dels residus, recollir i transportar i dipositar
adequadament els materials d’obra, estar específicament prohibit abocar-los en indrets externs
a les àrees habilitades per aquesta finalitat.
Durant l’execució dels treballs s’han de crear espais per emmagatzemar els residus,
correctament identificats, i segregar-los per fraccions dins l’àmbit d’actuació, en contenidors
especials o amb tancat perimetral.
Finalment, tots els residus hauran de ser retirats per el transportista i gestor autoritzat. El
contractista haurà de facilitar a la Direcció dels treballs les dades de l’empresa gestora i els fulls
de seguiment dels residus retirats, degudament complimentat.
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CLÀUSULA 10. SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

És obligació de l’adjudicatari el compliment de tota la normativa que faci referència a la
prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en el treball.
L’adjudicatari nomenarà i haurà de posar en coneixement la identitat dels responsables en
matèria de Seguretat i Salut de la seva empresa o de servei prevenció propi o aliè, encarregat
de complir amb el deure de prevenció en aquesta havent de comptar amb el mitjans i
capacitació necessària o acreditació oficial establerta en el Reglament dels Serveis de
Prevenció 8RD( RD 39/97) a fi de poder dur a terme la cooperació necessària en l'aplicació de
la normativa sobre prevenció de Riscos Laborals. Aquest assumirà el compromís de complir i
fer complir totes les obligacions previstes en la normativa vigent i a la resta de la legislació
aplicable, sempre d'acord amb la Direcció dels Treballs i Coordinació de Seguretat i Salut.
Normativa d’aplicació en matèria de prevenció de riscos laborals:


Ordre de 9 de març de 1971 per la que s'aprova la Ordenança General de Seguretat e
Higiene a la Feina.



Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals.



Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut als llocs de treball.



Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions mínimes de
seguretat i de salut en les obres de construcció

En cas que es donin les condicions indicades a l’article 3 del Reial Decret 1627/1997,
l’Ajuntament nomenarà un Coordinador de Seguretat i Salut, qui haurà d’aprovar el Pla de
Seguretat i Salut dels treballs. En cas de no resultar necessària la designació del Coordinador
de Seguretat i Salut, les funcions que se li atribueixen seran assumides per la Direcció dels
Treballs.
L’adjudicatari haurà d'assegurar que el seu personal compleixi en tot moment amb les
Normatives vigents relatives a la Prevenció de Riscos Laborals.
L’adjudicatari està obligat a utilitzar, pel seu compte, tots els mitjans materials i humans
necessaris per a una efectiva i correcta implantació de tot el que estipula el Pla de Seguretat i
Salut en vigor en qualsevol moment de la vigència d'aquest contracte. El Coordinador de
Seguretat i Salut podrà exigir, a càrrec de l’adjudicatari, l'aplicació de qualsevol equipament de
protecció col·lectiva o individual que es consideri necessari per a la millora de la Seguretat en
el Treball.
Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direcció dels
treballs observés l'incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà d'aquesta
circumstància a l’adjudicatari, tenint facultat per a suspendre l'execució de treballs determinats
o de la totalitat de l'obra quan considerés que concorren circumstàncies de risc greu i imminent
per a la seguretat i salut dels treballadors.
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CLÀUSULA 11. DOCUMENTACIÓ
ADJUDICATÀRIA

A

ENTREGAR

PER

L’EMPRESA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Abans d’iniciar els treballs l’empresa adjudicatària haurà de presentar, per a la validació per
part de la direcció dels treballs i els responsables de riscos laborals, els següents documents:
-

Planificació dels treballs.

-

Pla de seguretat i salut per l’obra.

-

Fitxes tècniques i procediment d’instal·lació de les làmines de control solar.

-

Descripció, característiques tècniques, dimensions i procediment de muntatge de les
reixes de ventilació dels edicles.

-

Descripció, característiques tècniques, dimensions i procediment de muntatge de les
xapes metàl·liques per donar opacitat als sostres dels edicles.

Un cop finalitzats els treballs, i abans de l’acta de recepció, l’empresa adjudicatària haurà
d’entregar, com a mínim, la següent documentació:
-

Documentació As-Built en format PDF i en formats originals (documentació gràfica).

-

Memòria explicativa de les tasques realitzades.

-

Manual i requeriments de manteniment làmines de control solar (neteja, interval de
neteja).

-

Document de garantia dels materials.

-

Certificat dels materials i elements instal·lats.

-

Certificat de seguiment de residus.
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CLÀUSULA 12. BASE ECONÒMICA
TOTAL
COSTOS DIRECTES
Costos salarials

12.131,06 €

Costos de materials

36.630,94 €

Altres

5.250,00 €

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

TOTAL

54.012,00 €

COSTOS INDIRECTES
Despeses generals

7.021,56 €

Altres

3.235,00 €

TOTAL

10.256,56 €

TOTAL COSTOS DIRECTES + INDIRECTES

64.268,56 €

Benefici industrial
TOTAL DIRECTES I INDIRECTES I BI
21% IVA
TOTAL CONTRACTE

3.856,11 €
68.124,67 €
14.306,18 €
82.430,85 €
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