PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE D’OBRES, PER
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, D’OBRES DE «MILLORA DE LA
XARXA DE CLAVEGUERAM I AIGUA POTABLE AL CARRER DETH BEGÀS
DE VIELHA»
CLÀUSULA PRIMERA. Objecte
1.1 Descripció de l’objecte del contracte
L’objecte del contracte és l’execució de les obres corresponents al projecte “Millora de la
xarxa de clavegueram i aigua potable al carrer deth Begàs de Vielha”.
“Millora de la xarxa de clavegueram i aigua potable al carrer deth
Begàs de Vielha”.
Data aprovació
Autor del Projecte
Titulació
Pressupost
definitiva
Marc Guillén i Casal Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 81.952,09 €
10/07/18
Objecte:

1.2 Durada de les obres
La durada màxima de l’execució de les obres es fixa en 2 mesos.
L’incompliment del termini serà considerat com a falta, i podrà ser objecte de sanció
econòmica, d’acord a l’establert al plec de condicions administratives
CLÀUSULA SEGONA. Coneixement de les obres a executar
El projecte “Millora de la xarxa de clavegueram i aigua potable al carrer deth Begàs de
Vielha” formarà part de la documentació de la licitació i estarà disponible per a tots els
licitadors
El projecte i les determinacions que aquest fixa són vinculants i completen a efectes
contractuals les especificacions del present plec tècnic.
Per a les condicions tècniques d’execució, o recepció de materials o partides d’obra no
definides específicament el projecte seran d’aplicació les condicions definides als plecs
editats per l’ITEC dins la seva base de Preus i Plecs BEDEC 2018.
CLÀUSULA TERCERA. Tipus d’obra
La obra a executar és integral, per tant l’adjudicatari es farà càrrec de totes les actuacions
necessàries per a la correcta execució de les actuacions proposades en el projecte referit a
la clàusula segona.
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Organització de l’obra
L’empresa designarà un responsable coordinador de l’execució dels treballs, interlocutor
que haurà de tenir capacitat suficient tècnica i legal per actuar en allò relatiu a la execució
del contracte.
Es requerirà un mínim d’una visita d’obra setmanal del coordinador de l’empresa amb els
directors de l’obra que aixecaran acta de l’estat dels treballs, de la planificació fins a la
següent visita així com de decisions o precisions que es puguin acordar en relació als
treballs que s’estiguin executant.
A requeriment de la direcció d’obra, o per motius de propis de l’execució de les obres es
realitzaran visites d’obra amb major freqüència. A les visites és obligatòria la presència del
coordinador de l’execució dels treballs.
Ubicació
Els treballs es realitzaran al carrer Bergàs en sòls de domini públic. La zona de treball
estarà convenientment delimitada, senyalitzada i protegida per situacions de risc en relació
als usuaris del carrer. Es garantiran accessos segurs a totes les finques i edificacions en
especial als edificis residencials o equipaments.
L’adjudicatari vetllarà per assegurar el pas segur als habitatges, locals o indústries dels
veïns afectats durant el transcurs de les obres. Es garantiran i senyalitzaran itineraris
alternatius segurs per als vianants quan les obres inhabilitin totalment les voreres o algún
recorregut.
Condicions d’execució de les obres

Tot el material, equipament tècnic, eines, estris, materials auxiliars així com els elements
de seguretat, senyalització i delimitació de l’obra, així com les escomeses provisionals
d’obra que pugui requerir seran a càrrec de l’adjudicatari.
Les despeses relatives al control de qualitat de les obres que no estiguin expressament
definides en el pressupost del projecte, són a càrrec de l’adjudicatari.
L’adjudicatari és compromet a lliurar a l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, al finalitzar
l’obra, el justificant de la retirada, transport i gestió dels residus generats a l’obra en un
centre receptor / gestor de residus autoritzat complint amb la normativa de gestió de
residus de la construcció.
En cas de localització de xarxes o/i elements de companyies de serveis no previstos en el
projecte, es comunicarà immediatament a la direcció d’obra i a la companyia de serveis.
Les actuacions que es realitzin s’ajustaran a les instruccions que determini la companyia
afectada i la direcció de les obres.
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Aquesta urbanització es realitzarà amb els recursos propis de l’adjudicatari, tant humans
com materials.

L’adjudicatari senyalitzarà degudament els vials afectats i avisarà amb antelació suficient
la població, a fi de preveure les incidències en la regulació del tràfic, del tall o invasió de
vials públics. Les obres es senyalitzaran amb rètols almenys redactats en llengua aranesa i
estaran degudament protegides i senyalitzades (senyals de trànsit, tanques, cintes, cons i
enllumenat) de dia i nit (amb els senyals lumínics adequats) de tal manera que evitin
qualsevol tipus d’accident
De manera prèvia a l'execució dels paviments es coordinaran les obres amb les companyies
de serveis de subministre d’energia eléctrica i gas per tal de preveure, si es el cas l'execuió,
per part de les companyies, d'escomeses de connexió de la xarxa soterrada, ja sol·licitades
pels particulars.
CLÀUSULA QUARTA. Requeriments obligatoris
Personal i mitjans tècnics
En el termini de 5 dies des de la formalització del contracte, l’adjudicatari presentarà a
l’Ajuntament de Vielha e Mijaran:

Materials
L’adjudicatari haurà d’acreditar la procedència dels materials utilitzats, aportant mostres,
certificats i dades necessàries, les quals hauran de donar compliment suficient amb les
determinacions de control de recepció i execució determinades al projecte i als plecs editats
per l’ITEC dins la seva base de Preus i Plecs BEDEC 2018. La direcció de les obres podrà
rebutjar els materials que es considerin inadequats pels treballs a realitzar.
L’Ajuntament podrà requerir l’acopi a obra de materials que s’hagin enderrocat, arrencat o
desmuntat i que pugui considerar conservar com a material de recuperació. Aquest
materials seran acopiats a l’obra on determini la direcció de les obres a càrrec de
l’adjudicatari.
Maquinària i transport
L’empresa adjudicatària aportarà tots els vehicles i màquines necessàries per tal de realitzar
adequadament totes les funcions o tasques previstes d’acord amb la oferta feta, així com
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 La designació del coordinador de l’execució dels treballs, amb titulació mínima
d’enginyer tècnic d’obres públiques o Arquitecte tècnic, amb acreditació de la seva
capacitat de representar l’empresa en tot el que es refereixi a l’execució de l’obra i
que quedarà adscrit a la mateixa durant el temps d’execució de les obres.
 Relació de tot el personal de l’empresa assignat a l’obra, amb especificació de les
seves categories, destinats a l’execució del contracte.
 Relació de totes les subcontractes amb detall del % de subcontractació sobre el total
del contracte. S’inclourà la relació del personal assignat a l’obra.
 L’adjudicatari assumirà el cost dels mitjans facultatius, personals, tècnics o
auxiliars que es puguin requerir per a correcta execució de les obres.

pels subministres, segons el bon ús i costum de la professió.
Els vehicles i les màquines que s’utilitzin tindran les condicions requerides per al fi que es
destinen, tant pel que respecte a la seguretat així com les condicions sanitàries.
Tot el material, tant vehicles com a maquinària, es trobarà en perfecte estat d’utilització i
conservació.
L’adjudicatari disposarà de vehicles adequats destinats al transport de terres i runa.
Quedarà prohibit l’acopi de terres i runa a la vorera o calçada ja pavimentades.
Mitjans auxiliars i eines
L’empresa adjudicatària aportarà tots els mitjans auxiliars i eines necessàries per tal de
realitzar els treballs objecte d’aquest plec.
Programació dels treballs
En el termini de 5 dies des de la formalització del contracte, l’adjudicatari presentarà a
l’Ajuntament de Vielha e Mijaran:
-

Pla de treball de les obres que garanteixi l’execució dels treballs dins el termini
màxim fixat.

L’ incompliment dels terminis parcials o totals fixats serà considerat com a falta, i podrà ser
objecte de sanció econòmica, d’acord a l’establert al plec de condicions administratives.

En el termini de 5 dies des de la formalització del contracte, l’adjudicatari presentarà a
l’Ajuntament de Vielha e Mijaran el Pla de Seguretat i Salut
En compliment de l’establert en el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció el
contractista haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut amb el contingut indicat en el
citat Reial decret i basat en l’estudi de seguretat o salut o en l’estudi bàsic de seguretat i
salut que acompanya al projecte.
Aquest pla, que ha d’incloure la documentació corresponent a les subcontractes previstes,
haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra.
Control de qualitat
La direcció de les obres fixarà de manera prèvia o durant l’execució de les obres, els
controls necessaris a realitzar.
Els controls es realitzaran en laboratoris degudament homologats.
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Pla de seguretat i salut laboral

Les proves i controls en concepte de control de qualitat, seran a càrrec de l’adjudicatari.
CLÀUSULA CINQUENA. Altres obligacions de l’adjudicatari
L’adjudicatari és responsable de l’exacte acompliment de l’execució de les obres definides
al projecte.
L’adjudicatari de les obres és responsable i assumeix els costos de senyalització i
tancament de les obres, protegir els vianants i vehicles i d’evitar l’accés a l’obra de
persones no vinculades a les obres.
L’adjudicatari disposarà els mitjans necessaris per l’adequat acopi i transport de runes i
residus que es generin en la execució dels treballs. La gestió és produirà d’acord a la
normativa de gestió de residus de la construcció que s’acreditarà documentalment.
CLÀUSULA SISENA. Criteris per l’acceptació de l’obra executada
Els criteris d’acceptació de les diferents unitats o partides d’obra executades seran les
definides al projecte o en el seu defecte als plecs editats per l’ITEC dins la seva base de
Preus i Plecs BEDEC 2018.
CLÀUSULA SETENA. Millores en les prestacions
Per a la valoració de les ofertes presentades es considera la conveniència de l'execució
d'una millora de qualitat en l'acabat del paviment de formigó previst en el projecte.

- Les ofertes que explicitin mitjançant una declaració responsable el compromís
d'executar les millores descrites en aquesta clausula rebran una puntuació en el
aquest criteri d'adjudicació de 20 punts.
- Les ofertes que no incorporin la declaració responsable explicitant el compromis
d'executar les millores descrites en aquesta clausula rebran una puntuació en aquest
criteri d'adjudicació de 0 punts.
El paviment de formigó s'ha projectat amb estesa i vibrat mecànic i acabat reglejat. Es
considera convenient un acabat de millor qualitat atesa la ubicació del carrer Bergàs en una
zona cènttrica del municipi immeditament contigua al passeig de la Llibertat.
La millora proposada és l'acabat del paviment amb un remolinat mecànic amb pols de
quars i la formalització de junts a fi d'evitar fisuracions i esquerdes del paviment garantint
una superficie continua no superior a 25 m 2 . La millora consistirà en la execució de les
partides:
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Aquesta millora en les prestacions avaluable de manera automàtica es puntuarà amb una
puntuació màxima de 20 punts sobre un total de 100.

Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat
mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris.
Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de juntes de retracció
de 6 a 8 mm d'amplada i profunditat major de 6cm, garantint una superficie
continua de formigó inferior a 25 m2 entre junts.
En substitució de la partida inclosa al projecte:
Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/I+F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I+F, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori,
reglejat
El valor estimat de la millora aplicant les despeses generals, el benefici industrial i l'IVA al
diferencial de les partides a executar és de 2.144,25 € (IVA inclòs)
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