OBJECTE GENERAL:
El contracte té per objecte atorgar l’ús privatiu del l’illa delimitada pels carrers d’Enric Granados
carrer dels Horts i el carrer Onofre Llopis, amb una superfície total de 1.962 m2, qualificat com
zona d’equipaments, i amb autorització d’ús provisional, per a la instal•lació d’una zona
d’estacionament d’autocaravanes, mitjançat la modalitat de concessió administrativa, de
conformitat amb allò que estableix el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, fet pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i en el Decret
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.

1 - OBJECTIUS
Establiment de les condicions mínimes de les obres i instal·lacions a executar d’acord amb les
propostes dels licitadors i els requeriments municipals.
2 - CRITERIS D’ORDENACIÓ.
Cada licitador presentarà la seva proposta d’ordenació mitjançant la documentació continguda
en el punt 4 d’aquest plec.
La proposta ha de preveure l’execució de les obres necessàries, que no podrà suposar
menyscapte dels espais confrontats. Es donarà compliment a les disposicions que els siguin
aplicables amb caràcter general i les específiques reguladores de la seva activitat. Els materials
a emprar tindran en compte la situació, pel que seran duradors i amb poques necessitats de
manteniment. Els accessos a realitzar, si és el cas, facilitaran el trànsit de persones amb
diversitat funcional. El disseny conjugarà les necessitats existents per al desenvolupament de
l’activitat i l’estètica per a la seva ubicació en un lloc de marcat caràcter turístic.
Qualsevol dubte o incidència que susciti la interpretació i execució d’aquest projecte serà
resolta pel que determini l’Administració.
3 - OBRES I INSTAL·LACIONS MÍNIMES EXIGIDES
Seran obres mínimes exigides les necessàries per al correcte desenvolupament de l’activitat
proposada. En particular caldrà dotar la instal·lació dels elements de control d’accés (barrera,
detectors, expenedors de tiquets, sistema de pagament, càmeres de control) i facturació
precisos, així com de totes les mesures de seguretat, com a sistema antiincendis, vigilància,
etc. Igualment caldrà realitzar els treballs necessaris d’adequació de la parcel·la amb barreres
de seguretat, senyalització horitzontal i vertical, i, si escau, casetes desmuntables. No es
permet l’edificació d’obra i els elements instal·lats hauran de ser fàcilment desmuntables.
Caldrà efectuar les corresponents connexions, infraestructures i altes de serveis de
subministrament d’aigua, enllumenat i eliminació d’aigües residuals que aniran a càrrec del
contractista, d’acord amb la proposta formalitzada pel licitador.
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I. PRESCRIPCIONS RELATIVES A LES OBRES

Número : 2016-0060 Data : 06/06/2016

Aquest Plec te com a finalitat regular les prescripcions relatives a les obres i instal·lacions a
executar, així com les condicions per a la seva explotació.

INFORMES ACA

Antonio Carreño Avila (1 de 1)
Tècnic Promoció Econòmica
Data Signatura: 06/06/2016
HASH: a2506a3c0115533225958fa511bf477e

Plec de condicions tècniques que ha de regir el concurs públic
per a la contractació de l’adequació dels terreny municipals de
la zona B-5 Serveis - illa situada entre els carrers Enric
Granados, carrer dels Horts, carrer Onofre Llopis i límit Est del
Complex Cívic - i la implantació, gestió i explotació provisional
d’un servei destinat a aparcament d’autocaravanes.

L’accés actual es produeix per la banda sud del sòl. En cas que es modifiqui aquest accés,
aniran a càrrec del licitador, les adequacions necessàries pel correcte funcionament i circulació
de l’explotació, d’acord amb la normativa d’accessibilitat. La proposta contemplarà com a mínim
que el registre d’accés de l’autocaravana es formalitzarà preceptivament a l’interior de la finca.
El mòdul existent serà retirat per l’adjudicatari d’acord amb la normativa de gestió de residus.
4 - DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A PRESENTAR
D’acord amb el Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, i
la Llei 20/2009 de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, la documentació a presentar
serà:
Contingut mínim de la memòria valorada per a l’execució de les diferents obres i
instal.lacions necessàries per al desenvolupament de les diferents activitats:

4.3.- Pressupost: de mesures, quadres de preus, de material necessari obtingut per l’aplicació
de preus unitaris. No s’aplicarà despeses generals, benefici industrial i impost sobre el Valor
Afegit. Aquest pressupost s’ha de desglossar en els capítols necessaris per a major claredat.
4.4.- Pressupost d’execució sumat al pressupost de material, despeses generals i benefici
industrial.
4.5.- Pressupost base de licitació, aplicant el corresponent impost sobre el valor afegit.
4.6.- Memòria de gestió i explotació del servei.
4.7.- Pla de deconstrucció
5 –OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI

INFORMES ACA

4.2.- Plànols i/o annexes tècnics: plànols de situació, d’instal·lacions i escomeses, de protecció,
d’itineraris, de serveis, etc.
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4.1.- Memòria: s’inclouran les característiques generals que descriguin les obres i instal·lacions
a executar, aprofitaments, així com altres aspectes que es consideri d’interès.

En el termini de dos mesos, a comptar des de l’atorgament de la concessió, el concessionari
haurà de presentar un Projecte de Obres i Activitats a implantar a la seva concessió. El projecte
serà examinat pels serveis tècnics de l’ajuntament per comprovar que és prou complert. Si els
serveis tècnics estimen que és incomplet, el concessionari haurà de modificar-lo degudament,
en el termini que a tal efecte se li concedeixi. No serà aprovada l’acta de reconeixement final
fins que l’ajuntament doni la seva conformitat.
Si el concessionari incomplís el termini de lliurament del Projecte d’Obres i Activitats o de la
seva modificació, serà potestat de l’ajuntament concedir-li una pròrroga per a la presentació,
imposar una sanció de fins al 10% del pressupost d’execució o incoar expedient de caducitat de
la concessió, amb pèrdua de la garantia definitiva de construcció dipositada. En el cas
d’incompliment de la primera opció (termini prorrogat), l’ajuntament podrà:
a) Declarar la caducitat de la concessió.
b) Concedir una última pròrroga amb imposició d’una sanció de fins a l'1% del pressupost
d’execució. Un nou incompliment del termini portarà la incoació de l’expedient de caducitat de
la concessió, amb pèrdua de la garantia.
Sistema de Gestió Mediambiental:
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Projecte d’Obres i Activitats

En el termini de dos mesos, a comptar des de l’atorgament de la concessió, el concessionari
haurà de presentar un Sistema de Gestió Mediambiental a implantar a la seva concessió.
Aquest sistema de gestió mediambiental serà examinat pels serveis tècnics de l’ajuntament per
comprovar que és prou complert. Si els serveis tècnics estimen que el Sistema de Gestió
Mediambiental és incomplert, el concessionari haurà de modificar-lo degudament, en el termini
que a tal efecte se li concedeixi. No serà aprovada l’acta de reconeixement final fins que
l’ajuntament doni la seva conformitat al Sistema de Gestió Mediambiental.
Si el concessionari incomplís el termini de lliurament del Sistema de Gestió Mediambiental o de
la seva modificació, serà potestat de l’ajuntament concedir-li una pròrroga per a la presentació,
imposar una sanció de fins al 10% del pressupost d’execució o incoar expedient de caducitat de
la concessió, amb pèrdua de la garantia definitiva de construcció dipositada. En el cas
d’incompliment de la primera opció (termini prorrogat), l’ajuntament podrà:
a) Declarar la caducitat de la concessió.
b) Concedir una última pròrroga amb imposició d’una sanció de fins a l'1% del pressupost
d’execució. Un nou incompliment del termini portarà la incoació de l’expedient de caducitat de
la concessió, amb pèrdua de la garantia.

Si el concessionari incomplís el termini de lliurament del Pla d’Emergència i Evacuació o de la
seva modificació, serà potestat de l’ajuntament concedir-li una pròrroga per a la presentació,
imposar una sanció de fins al 10% del pressupost d’execució o incoar expedient de caducitat de
la concessió, amb pèrdua de la garantia definitiva de construcció dipositada. En el cas
d’incompliment de la primera opció (termini prorrogat), l’ajuntament podrà:
a) Declarar la caducitat de la concessió.

Número : 2016-0060 Data : 06/06/2016

En el termini de dos mesos, a comptar des de l’atorgament de la concessió, el concessionari
haurà de presentar un Pla d'Emergència i Evacuació a implementar. Aquest Pla haurà de ser
elaborat per un tècnic qualificat i serà examinat pels serveis tècnics de l’ajuntament. Si aquests
serveis estimen que el Pla d'Emergència i Evacuació és incomplet, el concessionari haurà de
completar i modificar degudament en el termini que a tal efecte se li concedeixi.
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Pla d’Emergència i Evacuació:

No serà aprovada l’acta de Reconeixement Final fins que aquesta Administració doni la seva
conformitat al Pla d'Emergència i Evacuació.
6 - COMUNICACIÓ PRÈVIA AUTORITAT LABORAL
El contractista tindrà l’obligació de comunicar l’obertura del centre de treball a l’autoritat
competent previ a l’inici dels treballs, d’acord amb l’annex 3 del Real Decret 1627/1997, de 24
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en els obres de
construcció.
7 - REPLANTEIG I INICI DE LES OBRES
Les obres s’executaran d’acord amb el projecte de construcció que s’aprovi per l’ajuntament i el
termini d’execució serà el que s’estableixi en la resolució aprovatòria. El concessionari, si es
cau, ha de sol·licitar per escrit, amb la suficient antelació perquè les obres puguin començar
dins del termini, el replantejament de les mateixes, que serà sotmesa a l'Administració per a la
seva aprovació.
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b) Concedir una última pròrroga amb imposició d’una sanció de fins a l'1% del pressupost
d’execució. Un nou incompliment del termini portarà la incoació de l’expedient de caducitat de
la concessió, amb pèrdua de la garantia.

Si transcorregut el termini d’un mes per al començament de les obres, a comptar des de la
notificació de l’aprovació del projecte de construcció, aquestes no s’han iniciat per causes no
justificades, l’ajuntament podrà declarar la caducitat de la concessió, restant al seu favor la
garantia de construcció, o optar per l’atorgament d’una pròrroga, d’acord amb allò establert en
el Plec de Clàusules Administratives Particulars. En el supòsit en què el concessionari acrediti
que no ha iniciat les obres en el termini establert per denegació o demora, per part d’altres
empreses u organismes públics, de les llicències, permisos i altres autoritzacions necessàries,
podrà renunciar a la concessió. En aquest supòsit, l’ajuntament valorarà el retorn de la garantia
de construcció.
8 - VIGILÀNCIA DE LES OBRES
Les obres quedaran sota la inspecció i vigilància d’un director tècnic qualificat que haurà
d’assignar el concessionari. L’Ajuntament designarà un tècnic pel seguiment dels treballs i
compliment de les condicions de l’adjudicació. El terreny objecte de licitació no es podrà
arrendar ni destinar-lo a usos diferents a l’objecte de la concessió.

Una vegada executades les obres i dins del termini que s’estableix per formalitzar l’Acta de
recepció de les obres, els contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les
instal·lacions davant dels serveis territorials d’Indústria de la Generalitat i lliurar-les en servei a
l’Ajuntament.
El punt anterior implica la redacció dels projectes corresponents de legalització de les
instal·lacions contingudes en el projecte i la seva execució. Les despeses ocasionades per les
esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats, etc) són a càrrec del
contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació. Tots el permisos i
llicències necessàries per a l’execució de l’obra seran obtinguts pel contractista i al seu càrrec,
excepte els relatius a expropiacions i servituds respecte a organismes de l’Administració i
llicències municipals.
Així mateix, l’adjudicatari estarà obligat a donar compliment estricte sobre la gestió de residus
que generin durant 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 el Decret
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
11 - RECONEIXEMENT DE LES OBRES
Acabades les obres, el concessionari sol·licitarà per escrit a l’ajuntament el reconeixement de
finalització de l’obra. L’ajuntament convocarà l’interessat i comprovada l’execució s’aixecarà
acta, que serà proposada per a la seva aprovació, si escau. En l’acta es recollirà la superfície
exacta ocupada per la concessió.
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10 - LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
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L'Administració podrà inspeccionar en tot moment l’execució de les obres, per a comprovar si
aquestes s’ajusten al projecte pel qual s’ha atorgat la concessió. Si aprecia l’existència de
desviacions respecte al projecte, podrà aprovar el reconeixement de les obres quan consideri
que la modificació no altera substancialment la concessió ni requereix d’una nova informació
pública, tramitar la seva legalització mitjançant el procediment corresponent o disposar que les
obres s’ajusten al projecte autoritzat. En aquest últim supòsit, si el concessionari no ho fa en el
termini que s’estableixi per part de l’ajuntament, es procedirà a la incoació d’expedient de
declaració de caducitat de la concessió.
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9 - INSPECCIÓ DE L'EXECUCIÓ

II - PRESCRIPCIONS RELATIVES ALS ELEMENTS MÍNIMS NECESSARIS I LA
INSTAL·LACIÓ
12 - ELEMENTS MÍNIMS DE SENYALITZACIÓ, TÈCNICS I ESTRUCTURALS

III - PRESCRIPCIONS RELATIVES A LA GESTIÓ DE L’EXPLOTACIÓ
13 - USOS I ACTIVITATS
La concessió es destinarà als usos i activitats permesos per les bases i prescripcions del
procediment obert, plecs de clàusules administratives per a la concessió i el títol concessionat.
El concessionari no podrà destinar els terrenys de domini públic concedits, ni les obres i
instal·lacions en ells executades, a usos diferents dels expressats en el projecte aprovat. Els
usos permesos són els propis d’un aparcament d’autocaravanes en superfície. D’acord amb la
Disposició Addicional Tercera del Decret 159-2012 de 20 de novembre, l’estada no podrà ser
superior a 48 hores i no es podrà tornar a realitzar una nova estada fins transcorregudes 24
hores d’ençà la finalització de l’estada anterior.
Es consideren usos prohibits els següents:
- Residència o habitatge, encara que sigui amb caràcter ocasional.
- Qualsevol tipus d’activitat comercial i / o industrial no prevista en el present plec.
- Acampada, entesa com a la utilització de l’espai per estris propis de càmping.
L’explotació de la instal·lació s’ha d’ajustar a allò que estableix el projecte d’explotació, i que
podrà ser modificat unilateralment per l’ajuntament per raons de legalitat o d’interès públic,
prèvia audiència del concessionari. L’ús de la superfície haurà de ser públic i tarifat, de lliure
accés als seus serveis, sense més requisit que l’abonament dels preus estipulats.
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12.3 - Elements tècnics i estructurals d’instal·lació
Borne (s) amb aixeta d’aigua potable, presa de corrent, dispositius de buidat WC químic,
aixeta de neteja WC, dispositius de buidat d’aigües grises i negres, porta de servei amb pany,
enllumenat automàtic, moneder per monedes, lector de targetes de crèdit, altres proposats per
l’entitat licitadora.
Coberta de protecció de borne (s), plataformes pavimentades d’accés a autocaravanes
dotades amb els elements mínims imprescindibles, papereres, barrera de control d’entrada i
sortida, espais d’estacionament en bateria d’acord amb la figura 1 (8mx5m – 40m²), altres
proposats per l’entitat licitadora. *(Planell adjunt annex I)
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12.2 - Informació d’ús de l’espai amb un mínim de tres idiomes
Panell amb les normes d’utilització per a la conservació de l’espai i especialment a la zona del
moll
Panell amb retolació específica de la utilitat dels elements, fent menció especial a la
racionalització del consum
Panell amb indicadors de potència elèctrica, presa de corrent i especificacions sobre l’ús

Número : 2016-0060 Data : 06/06/2016

12.1 - Informació de la ubicació amb un mínim de tres idiomes
Senyalització identificativa vertical amb el pictograma de “Aparcament de Autocaravanes”
Panell informatiu amb el nom de l’àrea, tipus i categoria, temps d’estància màxima, serveis
que presta, condicions generals d’ús escrites i amb el suport de pictogrames, altre informació
d’interès relacionada amb l’ús
Panell informatiu amb el mapa de Cunit, comarques limítrofs, activitats d’interès, números de
telèfon d’urgències i de l’entitat gestora
Panell informatiu amb recursos de provisió d’altres serveis i localització

14 - PROJECTE DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ
Contingut mínim:
- Activitat a desenvolupar
- Horari i calendari d'obertura
- Personal de servei
- Tarifes d’aparcament.
D’acord a les estipulacions d’aquest plec, els licitadors han d’elaborar un Projecte d’explotació
de la concessió. L’ajuntament podrà introduir modificacions en el Projecte d’explotació de
l’adjudicatari d’acord amb les disposicions dels plecs del procediment obert i a les regulacions
legals d’aplicació. El Projecte d’explotació estarà a disposició de qualsevol usuari de les
instal·lacions de la concessió que ho sol·liciti per a la consulta.

Estudi econòmic financer: En aquest estudi es valoraran les necessitats d’inversió, l’origen i
l’aplicació de fons, les càrregues financeres, les necessitats i ritmes d’amortització i els costos
d’explotació, en fase de construcció, instal·lació i explotació. S’haurà d’aportar una proposta de
compte d’explotació i previsió de tresoreria associada. L’estudi proporcionarà la taxa interna de
Retorn de la Inversió.
El període de l’estudi s’estendrà a tota la durada de la concessió i inclourà els punts que es
detallen en el següent esquema:
1.- Inversions previstes
2.- Finançament
- Fons propis
- Crèdits bancaris o altres fons aliens
3.- Compte de resultats i anàlisi financera
-Ingressos operacionals
-Despeses operacionals
-Despeses generals
-Benefici d’explotació
-Amortització dels elements tècnics
-Provisions
-Interessos préstec
-Resultats abans d’impostos
-Impostos
-Resultat després d’impostos
4.- Anàlisi Financera.
5.- Amortització préstecs.
6.- Llindar de rendibilitat.
15 - SERVEIS A PRESTAR
Serà vinculant per al concessionari el manteniment i prestació de tots els serveis que han estat
oferts en la seva plica. La prestació dels serveis es farà d’acord al Projecte d’explotació.
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Serveis: S’enumeraran els serveis que el licitador ofereix prestar en la instal·lació. El licitador
descriurà de quina manera prestarà els serveis amb indicació d’horaris, calendari i el personal
que destina per a això.
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Actius: Es relacionaran els actius que d’acord amb els plànols d’ordenació i usos puguin ser
objecte d’explotació. Aquests actius es descriuran per les seves característiques físiques i en
especial, i quan sigui procedent, per les superfícies destinades.
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Contingut mínim del Projecte d’explotació:

Qualsevol usuari podrà fer ús del servei, sense més exigència que el pagament dels preus
corresponents. El servei es realitzarà en igualtat de condicions a qualsevol usuari que ho
sol·liciti.
16 - ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
El concessionari haurà de subscriure una assegurança de responsabilitat civil per fer front a les
responsabilitats en què pugui incórrer amb els seus usuaris o les instal·lacions com a resultat
del desenvolupament de l’activitat.
17 - SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL
El concessionari haurà de presentar un Sistema de Gestió Mediambiental a implantar en la
concessió.
Contingut mínim del Sistema de Gestió Mediambiental (SGMA)
- Informació i anàlisi bàsica:

Recopilació de la informació legal local, regional, nacional i internacional. Identificació i anàlisi
de la normativa aplicable. Extracció dels requeriments legals a complir i comprovació dels
mateixos en l’estat actual o previst a curt termini.
- Valoració dels aspectes ambientals.
Identificació dels aspectes ambientals derivats de l’activitat. Elaboració d’un Sistema de
Valoració d'efectes ambientals. Valoració dels aspectes ambientals identificats.
Elaboració de la Política Mediambiental
- Establiment d’objectius mediambientals per a cadascuna de les funcions i nivells
rellevants.
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- Revisió del compliment dels requisits legals aplicables a aquest tipus d’instal·lacions:
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Estudi de les activitats que es desenvolupen en la instal·lació. Anàlisi de la cultura i pràctiques
de gestió mediambiental desenvolupades fins al moment en altres instal·lacions similars.

Elaboració d’un Programa de Gestió Mediambiental
- Elaboració d’un Manual de Gestió Mediambiental que reculli totes les actuacions que s’han de
realitzar per implantar, mantenir i auditar el SGMA.
- Elaboració d’un Manual de Procediments Mediambientals i programa d’implantació que reculli
el conjunt de documents que tenen per objecte definir com s’han de realitzar, pas a pas, les
tasques necessàries, des del punt de vista mediambiental, per controlar tant el SGMA, com les
activitats, els processos i els productes de la instal·lació.
18 - PLA D’EMERGÈNCIA I EVACUACIÓ
El concessionari haurà de presentar un Pla d’Emergència i Evacuació a implantar a la
concessió.
Contingut mínim del Pla d'Emergència i Evacuació:
- Inventari de riscos: Identificació dels riscos que en matèria de seguretat es dóna en la
instal·lació amb caràcter general, per a les diferents activitats.
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Es prestarà especial atenció a la gestió de residus, deixalles que es generin i a l’eficiència
energètica del conjunt de les instal·lacions.

- Mesures preventives a adoptar: Determinació de les possibles mesures de caràcter preventiu
que es poden adoptar per evitar l’ocurrència dels diferents riscos identificats, incloent-hi
mesures materials, formació necessària, etc.
- Pla d’acció davant l’ocurrència de riscos: Establiment dels mitjans materials i procediments
d’actuació necessaris per fer front a l’ocurrència de riscos.
- Mitjans materials: Infraestructures i mitjans necessaris, com ara, extintors, proteccions
personals, senyalització de vies d’evacuació, etc.
- Procediments a seguir: Hauran de determinar les actuacions a realitzar, els avisos i
comunicació a entitats (policia, bombers, creu roja, etc.)
19 - OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

2. El contractista haurà d’especificar en la seva oferta els equips que pensen utilitzar en la
prestació del servei i que permetin garantir la realització de les comprovacions i treballs
exigits al plec de prescripcions tècniques.

4. El contractista haurà de senyalitzar l’àmbit d’actuació de l’obra per tal d’impedir l’accés de
personal aliè a la mateixa.
5. La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec
del contractista.
6. El contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització,
protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la
Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres.

INFORMES ACA

3. Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals,
acompliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.

Número : 2016-0060 Data : 06/06/2016

1. El contractista disposarà del personal necessari per a complir i satisfer les exigències
d’aquest Plec.

7. El contractista tindrà l’obligació de realitzar el Control de Qualitat establert per l’Ajuntament
o a les indicacions que siguin ordenades per la Direcció de l’obra.

9. Un cop acabades les obres i abans de la seva recepció, totes les instal·lacions, materials,
sobrants, etc, construïts amb caràcter temporal pel servei de la obra, tindran que ser
remoguts i els llocs del seu emplaçament restaurats a la seva forma original. Tot això
s’executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes.
10. El contractista estarà obligat a evitar la contaminació de l’aire, sòls i en general qualsevol
classe de bé públic o privat. En particular s’evitarà la contaminació atmosfèrica per la
emissió de pols en totes les fases de les obres.
11. La contaminació produïda pels sorolls ocasionat per l’execució de les obres, es mantindran
dintre dels límits admesos per la normativa vigent.
12. Totes les despeses que s’origini l’adaptació de les mesures de protecció del medi ambient i
treballs necessaris pel seu compliment serà a càrrec del contractista.
20.- VARIANTS DEL PROJECTE
No s’admeten.
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8. El contractista haurà d’enviar còpia dels assajos directament a la Direcció d’obra.
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INFORMES ACA

21 - REVISIÓ DE PREUS

No s’escau d’acord amb l’article 89 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

