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Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU - SERVEIS TECNICS MUNICIPALS

PLEC
PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES
CONTRACTE
SERVEIS
ACTUALITZACIÓ
ANÀLISIS PREVI ESTAT ACTUAL DE LA
URBANITZACIÓ CARRERS DE SALOU,
REDACCIÓ PROJECTE EXECUTIU I LA
POSTERIOR DIRECCIÓ I COORDINACIÓ ,
SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES A

Localització de l'activitat

PASSEIG 30 D´OCTUBRE (DEL) 4 SALOU (TARRAGONA)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS
D’ACTUALITZACIÓ DE L’ANÀLISIS PREVI DE L’ESTAT ACTUAL DE LA
URBANITZACIÓ DELS CARRERS DE SALOU, REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU
I, LA POSTERIOR DIRECCIÓ I COORDINACIÓ, DE SEGURETAT I SALUT DE LES
OBRES A EXECUTAR (7 ZONES. II FASE)
LOT 1. SECTOR LLEVANT.
LOT 2 SECTOR PONENT.
1. INTRODUCCIÓ
El present plec de prescripcions tècniques té la finalitat de descriure els treballs a
desenvolupar. Defineix les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir
de base per a la realització dels treballs, i concretar la redacció i presentació dels diferents
documents que han de realitzar els tècnics o les tècniques que els redactin, per a què quedi
garantida la seva definició tècnica, qualitat, coherència i homogeneïtat.
2. ANTECEDENTS
L’Ajuntament de Salou vol portar a terme un seguit d’intervencions a les vies públiques
consistents en l’arranjament i millora de la urbanització dels carrers del municipi. L´actuació
es realitzarà durant tot l´any 2022 i els primers 6 mesos de l´any 2023.
La degradació de la urbanització en general dels carrers i vies públiques, amb el pas del
temps és un fet normal en qualsevol municipi de les característiques de Salou. Com a
conseqüència i per reduir aquest deteriorament es redacta el present plec, on tant les
voreres com la calçada, el mobiliari urbà, la jardineria, l’arbrat i els seus escocells, etc
necessiten una actuació extensa per tal de deixar-les en bon estat de funcionalitat, i
seguretat d’ús.
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Atès el llarg temps transcorregut des de la construcció de la majoria de carrers del municipi
i, tot i que ja es va realitzar una primera actuació de millores puntuals de les vies públiques
l’any 2018/2019, es considera necessari fer una segona actuació de reforç que millori altres
dels punt deteriorats. Es proposa primerament una actualització de l’anàlisi integral per
zones que va ser redactat a la primera fase 2018-2019. Una vegada es tingui l’estat actual, i
es prioritzin les actuacions més necessàries en cada sector del municipi, caldrà redactar dos
nous projectes d’obres. Un pel Lot 1 Sector Ponent, subdividit en zona 1, zona 2, zona 3 i
zona 4; i un altre pel lot 2 Sector Llevant, subdividit en zona 5, zona 6, zona 7.
3. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte dels contracte és l’actualització de l’anàlisi previ de l’estat actual de la urbanització
dels carrers de Salou, la redacció del projecte executiu de millora d´urbanització i la
posterior direcció i coordinació de seguretat i salut de les obres a executar.
Respecte a l’àmbit d’actuació dels contractes, a efectes d’una major eficiència i rapidesa en
l’elaboració del diagnòstic i execució de les actuacions, s’ha dividit el sòl urbà del municipi en
7 zones, que presenten unes característiques diferenciades. Aquestes 7 àrees estan
grafiades en el plànol que acompanya aquest document.
Per a cada zona s’ha de analitzar separadament l’estat en que es troba la seva via pública,
determinar les actuacions de millora prioritàries i redactar una fase d’actuació diferenciada
per a cada àrea. Totes les fases estaran contingudes en dos projectes executius, però
clarament diferenciades pel que fa a les partides d’obra i al pressupost detallat assignat a
cada una de les 7 zones del municipi agrupades en dos projectes:
-

Lot 1 Sector Ponent, zona 1, 2,3 i 4.
Lot 2 Sector Llevant, zona 5,6,7.

Una vegada aprovats definitivament els projectes redactats i adjudicada l’execució de les
obres, l’adjudicatari de cadascun d’aquests contractes de serveis també haurà de realitzar la
direcció facultativa i la coordinació de la seguretat i salut de les obres. Allargant-se l’abast
dels contractes fins la finalització de la garantia de l’obra executada.
La concreció del projecte pel que fa als aspecte de tipologia, materials, distribució, definició i
imatge dels espais públic objecte del contracte, es realitzarà sota les directrius que
determinin els Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Salou, que seran els directors
dels projectes. Per cada zona es determinarà un model i tipologia d’urbanització. Amb una
definició concreta de geometria, de distribució, de materials de pavimentació, tipus
d’escocells, lluminàries, mobiliari urbà, incorporació del carril bici, serveis...
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4. NECESSITATS A SATISFER
L’objectiu és l’arranjament dels carrers de la totalitat del municipi, intervenint a efectes
organitzatius per 7 zones d’actuació definides al plànol que acompanya aquest Plec. Els
treballs per a cada zona consistiran en fer prèviament un anàlisi de l’estat integral dels
carrers (voreres, calçada, mobiliari urbà, etc.) detallant l’estat de qualitat i/o nivell de
degradació dels diferents elements i posteriorment redactar el projecte executiu
d’urbanització corresponent.
Es redactarà dos projectes d’urbanització complets per executar cadascun d’ells en dues
anualitats, on es detallin les obres que han d’efectuar-se i la forma de realitzar-les,
assegurant la normalització dels materials a emprar en les diferents unitats d’obra a
executar, amb la finalitat d’aconseguir els resultats òptims, conjugant els punts de vista
tècnic i econòmic, tant en la fase de construcció com en la seva posterior conservació i
manteniment.
5. ESPECIFICACIONS DE L’ENCÀRREC
Amb caràcter general, els adjudicataris de cada lot desenvoluparan les tasques objecte del
contracte amb subjecció als límits establerts per a les seves competències i en particular
realitzaran les tasques que es relacionen a continuació:
-

Els dos projectes corresponents als lots 1 i lot 2 hauran d’ésser redactats per 2 equips
diferents. L’adjudicació dels 2 contractes de serveis, no podrà recaure a la mateixa
empresa.

-

Prèviament a la redacció dels dos projectes, i per a cada una de les zones de cada
lot, es portarà a terme una actualització de l’anàlisi ja existent de l’estat integral de la
urbanització dels carrers, havent de contenir un inventari detallat de la qualitat i/o
nivell de degradació dels diferents elements que formen part de la via pública com
són: l’estat de les voreres, calçades, elements de mobiliari urbà, instal·lacions i
serveis. El document haurà d’anar acompanyat de fotografies identificatives dels fets.
Havent autoritat aquest inventari, l’equip redactor proposarà un ordre d’actuacions.

-

S’hauran de redactar els dos projectes executius, que hauran de contenir, els
específics de cada zona (Lot 1 zones 1, 2, 3 i 4/ Lot 2 zones 5, 6 i 7 ), i que hauran
de definir detalladament les obres que s’han de realitzar, les quals derivaran de les
conclusions del document d’anàlisi, de les prioritats establertes per l’equip de govern i
els serveis tècnics municipals i, de la disponibilitat pressupostària que per a cada una
de les zones s’assigni. Les actuacions a realitzar es concretaran en base a les
indicacions del director o directors del projecte, que seran els tècnics municipals
designats pel propi Ajuntament de Salou.

-

Es redactarà un únic Projecte Executiu general per a cada LOT, en què la
documentació bàsica de la memòria, Plec de condicions generals, Normativa
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aplicable, Estudi de Seguretat, etc..., serà comuna per a totes les zones. En canvi cal
que els plànols, Plec de condicions particulars i pressupost específic de cada zona
estiguin clarament diferenciats i separats, per tal de poder ésser contractades les
obres de forma separada per a cada zona, si així es determina en el procediment de
licitació de les obres.
-

El projecte executiu inclourà, a més de la documentació preceptiva establerta pel
Reglament d’Obres, activitats i serveis i, per la Llei de contractes del sector públic, la
documentació gràfica sobre les diferents xarxes de serveis, disposició de guals i
qualsevol altra informació prèvia necessària per al correcte desenvolupament de
l’encàrrec. Serà a càrrec dels adjudicataris la recopilació i inclusió al projecte
d’aquesta informació.

-

Els adjudicataris hauran d’assumir la direcció de les obres i la coordinació de la
seguretat i salut de les mateixes. Des de la preparació de la documentació prèvia a
l´inici oficial de les obres, fins a la finalització del període de garantia de les mateixes.
El projecte haurà de concretar i periodificar les obres , corresponents a les anualitats
2022 a 2023, en funció de la prioritat de les intervencions, i de l’assignació
pressupostària fixada per a cada zona i en cada anualitat.

-

L’import IVA inclòs, previst per aplicar a l’execució de l’obra, per a cada zona, per les
dues anualitats , es desglossa de la següent manera:
Lot 1, Sector de Ponent





Zona
Zona
Zona
Zona

1
2
3
4

Àrea residencial de ponent- Barenys
Nucli antic i Barri de la Salut
Àrea residencial de llevant- Emprius
Eixample turístic-Passeig Jaume I

301.000
296.000
286.000
296.000

Euros.
Euros
Euros
Euros

Total pressupost previst per les obres LOT 1................1.179.000 Euros
Lot 2, Sector de Llevant
 Zona 5 Eixample turístic –Avda. Carles Buigas
 Zona 6 Urb. Xalets de Salou i Urb. Mirador de Salou
 Zona 7 Cap de Salou

336.000 Euros
90.000 Euros
411.000 Euros

Total pressupost previst per les obres ............................837.000 Euros
Total pressupost previst per les obres del
LOT 1 i del LOT 2, sumen un import de......................... 2.016.000 Euros

Tots aquests imports són amb l’IVA inclòs.
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-

Els adjudicataris executaran el replanteig complet de les obres, tenint en compte per
l´anivellació, el perfil longitudinal del terreny, tot i adaptant-se als accessos de les
finques.

-

S’inclourà una relació dels titulars i béns i drets afectats per la reposició dels serveis,
tot descrivint l’afectació que s’estableix.

-

S’entendran inclosos al contracte i dins de l’import dels mateix, les col·laboracions
externes que el professional o l’equip adjudicatari necessiti per al correcte
desenvolupament de l’encàrrec.

-

Els adjudicataris, els quals realitzaran els treballs necessaris de càlcul i detall, seran
els responsables directa o solidàriament del que, amb plena responsabilitat tècnica i
legal, projectin o calculin.

-

Durant l’execució es realitzaran visites d’obra amb la periodicitat mínima de dos cops
a la setmana i sempre que el desenvolupament de l’obra ho demani (comprovació de
replanteig, etc).

-

L’adjudicatari elaborarà les propostes de preus contradictoris, quan s’escaigui,
explicant els motius i la seva incidència econòmica en el pressupost de l’obra. Cas de
no existir al projecte un preu per a un treball determinat, s’aplicarà el preu que per a
aquest treball estableixi el Banc de Preus de l’Institut de la Tecnologia de la
Construcció (ITEC). Cas de no existir aquest preu al banc de l’ITEC, es procedirà al
seu estudi contradictòriament, a partir dels preus de mercat dels materials i
maquinària i rendiments aplicables d’acord amb partides similars del bancs ITEC. En
qualsevol cas, no es podrà executar cap treball no recollit al projecte sense
l’aprovació prèvia dels seus preus pels directors del projecte i per part de
l’Ajuntament.

-

L’adjudicatari controlarà el compliment del termini i el temps d’execució de l’obra que
dugui a terme la empresa constructora adjudicatària de les obres. Informarà a
l’Ajuntament en cas de detecció de desviació dels terminis programats i proposarà al
contractista les accions per corregir la desviació.

6. CONTINGUT DEL PROJECTE EXECUTIU
No es preveu la redacció prèvia de l’avantprojecte, ni d’un projecte bàsic. En base a
l’actualització de l’anàlisi previ de l’estat de la via pública en cada zona es redactarà
directament un Projecte executiu per a cada LOT, amb un Pressupost, Plec de condicions
particulars i Plànols específics i diferenciats per a cadascuna de les zones.
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Els 2 projectes executius estaran constituïts pel conjunt de documents gràfics i escrits que
permetin definir i valorar la totalitat dels treballs que abasten i que siguin suficients per a dur
a terme l’execució de les obres objecte dels mateixos.
La documentació de cadascun dels projectes ha de ser completa i adequada als
condicionaments exigits per les actuacions projectades i per la legislació d’aplicació. A la
memòria s’inclourà un llistat complet de la normativa que sigui d’aplicació al Projecte.
6.1. Projecte executiu
El projecte executiu de la urbanització del carrers de Salou, (7 zones Fase II), Lot 1 i Lot 2,
estarà constituït pel conjunt de documents gràfics i escrits que permetin definir i valorar la
totalitat dels treballs que abasta i que siguin suficients per a dur a terme l’execució de les
obres objecte del mateix.
El diferents documents que en conjunt constitueixin el projecte s’han de redactar i han de
tenir el nivell de detall necessari per tal que qualsevol facultatiu competent, diferent de
l’autor, pugui dirigir, d’acord amb el projecte, els treballs d’execució de les obres en el futur
encàrrec que caldrà fer.
La documentació del projecte ha de ser completa i adequada als condicionaments exigits per
l’actuació projectada i per la legislació d’aplicació. A la memòria s’inclourà un llistat complet
de la normativa que sigui d’aplicació al Projecte.
El projecte executiu haurà de contenir, com a mínim, els següents documents:
DOCUMENT NÚM. 1. Memòria
-

Antecedents.
Justificació del projecte.
Descripció del projecte dels elements que el composen i del seu del traçat.
Secció o seccions tipus.
Estudi de l'afermat.
Hidrologia i drenatge.
Obres accessòries.
Senyalització.
Jardineria.
Afeccions.
Serveis afectats.
Estudi de preus.
Revisió de preus.
Pla d'obra.
Resum de pressupostos.
Classificació del contractista.
Import dels assajos pel Control de Qualitat.
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- Compliment del Decret sobre obra completa.
- Compliment de la normativa de residus.
- Compliment del Codi d’Accessibilitat.
- Compliment de la normativa de contaminació lumínica.
- Compliment del Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i
de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91.
ANNEXOS A LA MEMÒRIA
-

Cartografia i dades de replanteig amb els croquis per a la localització de les bases.
Traçat.
Previsió de préstecs i abocadors.
Estudi del ferm.
Càlcul de la xarxa de clavegueram. En el cas que sigui objecte de les actuacions.
Hidrologia i drenatge. En el cas que sigui objecte de les actuacions.
Càlcul de la xarxa d’abastament d’aigua. En el cas que sigui objecte de les actuacions.
Solucions proposades pel trànsit durant les obres.
Senyalització, abalisament i barreres.
Obres complementàries.
Càlcul de l’enllumenat i de les seves línies. En el cas que sigui objecte de les actuacions.
Serveis afectats.
Gestió de residus.
Estudi i justificació de preus.
Estudi de Seguretat i Salut.
Pla d'obra.
Pressupost per a coneixement de l'Administració.

L’estudi de seguretat i salut serà un document que formi part del projecte executiu i serà
presentat conjuntament. Els honoraris d’aquest estan inclosos en el percentatge del projecte.
DOCUMENT NÚM. 2. Plànols en mida DIN-A3 (Específics i diferenciats per a cada zona).
-

Plànol de situació 1:20000 i índex.
planta general i imatge formal de la proposta continguda en el projecte.
Plantes de detall i perfils longitudinals. Escales 1:500 i 1:200.
detalls arquitectònics dels elements que conformen el projecte.
Seccions tipus amb definició dels materials emprats.
Perfils transversals.
Drenatge.
Obres accessòries.
Enllumenat. En el cas que sigui objecte de les actuacions.
Xarxa d’abastament d’aigua. En el cas que sigui objecte de les actuacions.
Xarxa de clavegueram. En el cas que sigui objecte de les actuacions.
Xarxa de telefonia. En el cas que sigui objecte de les actuacions.
Xarxa de distribució elèctrica. En el cas que sigui objecte de les actuacions.
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- Xarxa de gas. En el cas que sigui objecte de les actuacions.
- Senyalització, abalisament i barreres.
- Serveis afectats amb les seves variants.
DOCUMENT NÚM. 3. Plec de Condicions
-

Plec de Prescripcions Tècniques Generals.
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. (Específics per a cada zona)
Descripció de les obres, amidament i abonament.
Partides alçades.
Control de qualitat.
Condicions especials dels materials i unitats d'obra.

DOCUMENT NÚM. 4 Pressupost (Específic i diferenciat per a cada zona)
-

Amidaments.
Quadre de preus núm. 1
Quadre de preus núm. 2
Pressupostos parcials. (Per capítols)
Pressupost General d'Execució Material.
Pressupost General d'Execució per Contracta.

Els projectes executius objecte del present encàrrec hauran d’anar signats per un tècnic
competent en qualitat d’autor/autora del projecte i disposarà del visat del Col·legi
professional.
7. TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ DE L’ENCÀRREC. LOT 1 I DEL LOT 2
-

Actualització del document d’anàlisi del l’estat dels carrers: S’estableix un termini
màxim d’1 mes a comptar des de la signatura del contracte.

-

Redacció del projecte executiu de l’arranjament dels carrers: S’estableix un termini
màxim de 3 mesos des del lliurament del document anàlisi i la fixació de les
actuacions a realitzar.

-

Direcció de les obres: la durada d’aquesta part de l’encàrrec estarà vinculada a la
durada que tinguin les obres i que es fixarà en el document de projecte. La previsió
és que les obres estiguin totalment finalitzades abans del juny de 2023 i tinguin un
període de garantia d’un any.
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8. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR. LOT 1 I DEL LOT 2
Els treballs s’han de presentar impresos i en suport informàtic.
-

Presentació impresa: 3 còpies, en dossier enquadernat amb els textos en format
DINA4 i els plànols en format DIN A3. L’enquadernació es pot fer en mida DIN A4,
plegant els plànols A3.

-

Presentació en suport informàtic: 1 CD en format editable amb els arxius que
constitueixen el projecte executiu. Contindrà diferents carpetes, una amb el
document d’Anàlisi, un altre amb el projecte executiu i un altre amb tots els arxius
originals que conformen el projecte.

9. EQUIP DE TREBALL I RECURSOS. LOT 1 I LOT 2
L’adjudicatari posarà a disposició d’aquest contracte l’equip de treball que, com a mínim,
comptarà amb la composició que es detalla a continuació:
1. Tècnic amb titulació d’Enginyer de Camins, Canals i Ports, o 1 Tècnic amb titulació
d’Arquitecte.
El tècnic haurà de signar el projecte com autor del mateix.
En aquesta licitació podran participar els professionals que d’acord amb la Llei 38/1999, de 5
de novembre, d’Ordenació de l’Edificació i amb la resta de normativa corresponent, tinguin
reconegudes competències per al desenvolupament de les tasques objecte de l’encàrrec.
10. PROPIETAT DELS TREBALLS
Tots els estudis i documents elaborats en aquest encàrrec seran propietat d’aquest
Ajuntament, el qual podrà reproduir-los i divulgar-los totalment o parcial, i fer-ne l’ús que
consideri més convenient.
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11. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
LOT 1 Sector Ponent, zones 1,2,3 i 4
El pressupost és de 55.648,80 €, IVA inclòs (4,72 % del pressupost de l’obra que és de
1.179.000 €)
El pressupost de licitació es desglossa en dues parts, el 70% (38.954,16 € IVA inclòs)
correspon a l’actualització de l’anàlisi i redacció del projecte executiu i, el 30% (16.694,64 €
IVA inclòs) restant correspon a la direcció de les obres i coordinació de la seguretat i salut.
LOT 2 Sector Llevant, zones 5,6,7
El pressupost és de 39.506,40 €, IVA inclòs
837.000 €)

(4,72% del pressupost de l’obra que és de

El pressupost de licitació es desglossa en dues parts, el 70% (27.654,48€ IVA inclòs)
correspon a l’actualització de de l’anàlisi i redacció del projecte executiu i, el 30% (11.851,92
€ IVA inclòs) restant correspon a la direcció de les obres i coordinació de la seguretat i salut.

Tots aquests imports són amb l’IVA inclòs.
12. FORMA DE PAGAMENT
El 70% del preu del contracte, (Lot 1 i Lot 2), corresponent a l’actualització de l’anàlisi de
l’estat actual i la redacció del projecte executiu, es facturarà a l’entrega i acceptació del
projecte executiu per part del serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Salou i, el 30%
restant, corresponent a la direcció facultativa de les obres i liquidació, en la forma prevista
en el PCAP.

F_GRPFIRMA_GRUP_TECNICS

Documents relacionats:
Plànol d’ubicació de cadascun dels lots.
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