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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ
DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL CARRER LEPANT ENTRE
LA CARRETERA N-II I EL CARRER GRAVINA, DE MATARÓ.
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1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
L’objecte d’aquest Plec és la determinació de les prescripcions tècniques particulars que han
de regir el procediment obert per a la contractació dels serveis de redacció del projecte de
renovació de la xarxa del clavegueram del carrer Lepant entre la Carretera N-II i el carrer
Gravina, de Mataró.

2. ANTECEDENTS
L’actual xarxa de clavegueram del carrer Lepant, entre la carretera N-II (Avinguda del
Maresme) i el carrer Gravina, és una galeria d’obra de fàbrica de secció variable datada de
finals de segle XIX d’ample mig 3,6 m i d’alçada mitja 1,6 m. Aquesta galeria discorre
parcialment per sota d’alguns immobles del costat del números parells (veure imatge adjunta),
ja que manté un traçat no alineat amb el propi carrer Lepant.

Fig. 1. Traçat de la galeria del carrer Lepant
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La canalització deriva de l’antic “Rec del Molí” que era l’últim tram del recorregut de la Riera
de Mataró, i és un dels principals cursos del drenatge urbà del centre de la ciutat.
Aquesta galeria segons el model hidràulic desguassa aproximadament 11 m3/s per un període
de retorn de 10 anys. Per tant, és la quarta canalització que més aigua desguassa de Mataró
Aigües de Mataró ( partir d’ara AMSA) facilitarà estudis i informes realitzats fins al moment
que donaran coneixement sobre l’estat de conservació de la galeria així com informació de les
capacitat hidràuliques de la mateixa.
Tota la informació i documentació obtinguda per a desenvolupar l’objecte d’aquest concurs
per part dels participants no podrà ser facilitada a cap persona o entitat aliena sense
consentiment exprés d’AMSA. Els licitadors, com el personal assignat a aquests, es
comprometen a guardar absoluta reserva sobre qualsevol dada o informació a la qual tinguin
accés amb motiu del desenvolupament del concurs en general.
En aquest plec es defineixen els requisits necessaris per a la contractació de la redacció del
projecte constructiu de la renovació de la xarxa existent. Prèviament a la redacció del mateix
caldrà realitzar un estudi d’alternatives (FASE 1.1) on es tindran en compte els conceptes,
entre d’altres, de seguretat en l’execució, econòmics i mediambientals.

3. ABAST DELS TREBALLS A REALITZAR A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE
3.1. Aspectes generals
Els treballs a realitzar per part de l’equip de redacció de projecte (d’ara endavant el redactor)
són tots aquells que permetin desenvolupar, de manera òptima, un projecte constructiu que
defineixi en detall les obres a executar, tant en els aspectes tècnics, de disseny, econòmics,
ambientals i administratius, de compliment de la normativa vigent que li sigui d’aplicació i dels
específics que estipuli AMSA en aquest Plec.
3.2.Àmbit i definició de les obres a projectar
L’objecte específic d’aquest projecte és el disseny, descripció i valoració de les obres
necessàries per dur a terme la renovació de la xarxa de clavegueram del carrer Lepant, entre
el carrer Gravina i la N-II, de Mataró, que el disseny del nou col·lector, l’anul·lació de la galeria
existent en el mateix i les intervencions necessàries per la substitució de les seves funcions.
3.3.

Estudi d’alternatives (FASE 1.1)

Sense que la relació sigui limitativa, s’indiquen a continuació les principals tasques a
realitzar pel redactor:
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3.3.1. Principals treballs a realitzar
Els treballs previs seran recollits en un document que servirà com a punt de partida per al
desenvolupament i redacció del projecte constructiu. Els mateixos seran inclosos també en el
projecte constructiu com a annexos a la Memòria.
3.3.1.1.

Anàlisis de la situació actual

El redactor del projecte exposarà i analitzarà en profunditat la problemàtica que motiva la
redacció de l’estudi tot indicant els principals aspectes que condicionaran l’actuació.
3.3.1.2.
Estudi de les dades de partida
La primera fase consistirà en una anàlisi de la informació de la que AMSA disposa sobre
l’objecte del projecte, que és:
•

Aixecament topogràfic interior de la galeria efectuat a través d’un escaneig 3D, d’on es
va obtenir un núvol de punts d’alta precisió que proporciona informació detallada de la
situació de la galeria. També es va realitzar un escaneig 3D de la superfície per poder
referenciar la galeria amb el seu entorn. Els dos models 3D s’han georeferenciat al
sistema de coordenades ERTS89. El redactor de l’estudi haurà de disposar el software
adient per obtenir i treballar amb totes les dades que aquest tipus d’aixecament
proporciona compatible amb ReCAp.

•

Inspecció de l’interior de la galeria amb càmera CCTV. Es facilitarà inspecció de l’actual
galeria on es podrà observar els elements que hi connecten i la composen.

•

Informe sobre l’estat de conservació de la galeria que contempla una avaluació
quantitativa de les voltes que composen la galeria, per tal de verificar si poden
suportar les càrregues actuals i en determina el grau de seguretat resultant.

•

Estudi hidràulic de la substitució de la galeria actual del carrer Lepant. Inclou un
preestudi hidràulic on es defineix una secció que garanteix el correcte funcionament
per a una pluja de període de retorn de 10 anys i defineix també el dimensionament
hidràulic del gir..

•

Estudi hidràulic del desviament dels cabals circulants per la galeria del carrer Lepant
cap a altres col·lectors adjacents del sector.

•

Normes tècniques principals per a la redacció de projectes executius de la xarxa de
clavegueram.
3.3.1.3.

Topografia

En cas de determinar necessaris per a la redacció de l’estudi d’alternatives treballs topogràfics,
aquests es pactaran amb AMSA i aniran a càrrec del redactor.
3.3.1.4.

Geotècnia

En cas de determinar necessaris per a la redacció de l’estudi d’alternatives treballs de
geotècnia, aquests es pactaran amb AMSA i aniran a càrrec del redactor.
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3.3.1.5.

Urbanització

L’estudi d’alternatives haurà de contemplar la solució urbanística adient en tot l’àmbit de
l’obra, inclosos dels carrers on es facin actuacions complementàries. Aquestes solucions
s’hauran de consensuar amb el departament d’Espais públics de l’Ajuntament de Mataró.
3.3.1.6.

Serveis existents

El redactor sol·licitarà, al seu càrrec, els serveis existents a les diferents companyies per
preveure possibles afectacions.
3.3.1.7.

Requeriments de l’estudi d’alternatives

A partir de tota la informació recopilada i validada, es plantejaran diferents alternatives.
Inicialment es contemplaran dues alternatives, la primera realitzar l’obra amb l’actual galeria
en servei, considerant mesures que garanteixin una bona estabilització dels terrenys, tenint en
compte la situació de la galeria existent. La segona alternativa és realitzar l’obra amb l’actual
galeria fora de servei i reomplerta, i realitzant actuacions complementàries per desviar el cabal
que actualment circula pel carrer Lepant per altres col·lectors propers. Aquest estudi
d’alternatives s’ha de plantejar principalment en termes de seguretat estructural de les
edificacions existents, riscos de inundabilitat (considerant un període retorn 10 anys), cost
econòmic de cada alternativa, afectacions a la mobilitat, criteris mediambientals i altres
afectacions que es considerin rellevants.
El redactor pot plantejar altres alternatives a les descrites si es creuen que aporten una millor
solució. Abans d’iniciar la redacció final de l’estudi, AMSA ha de validar les alternatives que
s’analitzaran.
L’estudi d’alternatives haurà de contemplar la següent documentació, sense que aquest llistat
es consideri limitatiu, i AMSA en funció de les alternatives presentades podrà requerir més
apartats dels que es defineixen o extreure’ns aquells que no consideri necessaris.:
Memòria i annexes: Aquest apartat ha de resumir i englobar les feines realitzades. Així mateix
incloure com annexes tota la documentació que s’hagi fet servir de base per realitzar el
document.
Plànols: Aquest apartat a d’incloure la definició geomètrica de les solucions adoptades. Definir
els perfils dels nous col·lectors. Plànols de les zones noves a urbanitzar o de reposició de
paviments existents.
Estudi hidràulic: Aquest apartat ha d’incloure un estudi hidràulic del funcionament de la xarxa
per un període de retorn T-10 i T-2, per cadascuna de les alternatives. AMSA té modelitzada
tota la xarxa a través del software Infoworks. AMSA posarà a disposició les dades que el
redactor pugui considerar necessàries, tant hidràuliques com geomètriques de la xarxa,
sempre que la sol·licitud sigui viable.
Estudi comparatiu entre valoració de danys i capacitat hidràulica dels col·lectors: Fer un estudi
que faci un balanç econòmic entre els nous col·lectors i els danys causats per inundació. Es
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tracta de saber ,en aquella alternativa que suposi desviar els cabals per altres punts de la
ciutat, el diàmetre òptim a col·locar comparant els costos d’instal·lació i els danys en cas
d’inundació en aquells casos que no es garanteixi un correcte funcionament en un període de
retorn de 10 anys.
Anul·lació galeria existent: Definició del procés constructiu d’anul·lació de cadascuna de les
alternatives.
Estudi d’afectacions interiors als particulars: En funció del tipus de solució que s’adopti els
particulars del carrer Lepant poden veure’s més o menys afectats dins de les seves
edificacions. Per tant, s’ha d’explicar quin tipus d’afectacions tindran els particulars del carrer
Lepant en funció de cadascuna de les alteratives
Estudi de mobilitat: Definir de les desviacions necessàries per l’execució i el termini d’ocupació
per cadascuna de les alternatives. Fer valoració de les mateixes
Criteris mediambientals. Definir criteris mediambientals que poden influir en cadascuna de les
alternatives. Fer valoració de les mateixes.
Termini d’execució: S’haurà de definir un pla de treball de cadascuna de les alternatives amb
les fites més importants.
Valoració econòmica de les alternatives. Fer una valoració econòmica de cadascuna de les
alternatives S’ha d’incloure els costos de construcció dels col·lectors, costos de l’anul·lació de
les xarxes existents, costos de les possibles afectacions a serveis existents, costos
d’urbanització i/o reposició de paviments, costos d’afectació a la mobilitat, i tots aquells costos
que es considerin rellevants.
Justificació de la solució adoptada. Amb totes les dades s’haurà de justificar la solució
adoptada.
3.4.Projecte constructiu (FASE 1.2)
El projecte haurà de contemplar la següent documentació, sense que aquest llistat es consideri
limitatiu, i AMSA en funció de l’evolució del projecte podrà requerir més apartats dels que es
defineixen o extreure’ns aquells que no consideri necessaris.:
3.4.1. Traçat
Es proposarà aquell traçat òptim dels col·lectors que garanteixin el seu correcte funcionament
segons les condicions definides per AMSA i a més que respectin les distàncies amb la resta de
serveis i dels arbres existents, tenint en compte les interaccions amb la xarxa de clavegueram
existent.
3.4.2. Topografia
Es realitzarà aixecament topogràfic de l’àmbit d’actuació del projecte, que anirà a càrrec del
redactor. La proposta de treballs a efectuar haurà de ser validada per AMSA.
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3.4.3. Geotècnia
En cas de determinar necessaris per a la redacció del projecte es realitzaran treballs de
geotècnia, que anirà a càrrec del redactor. La proposta de treballs a efectuar haurà de ser
validada per AMSA.
3.4.4. Estudi hidràulic
El redactor del projecte justificarà mitjançant estudi hidràulic les solucions adoptades, tant
dels nous col·lectors com dels elements singulars que es proposin. AMSA té modelitzada tota
la xarxa a través del software Infoworks. AMSA posarà a disposició les dades que el redactor
pugui considerar necessàries, tant hidràuliques com geomètriques de la xarxa, sempre que la
sol·licitud sigui viable.
3.4.5. Càlculs estructurals
Es realitzaran, entre altres, les següents tasques:
•

Definició i càlcul estructural de les possibles solucions respecte a la contenció del
terreny, tant per a estructures definitives com per elements provisionals.

•

Càlculs estructurals dels elements que conformen l’obra (arquetes, murs, lloses,
prefabricats, etc).

•

Detalls constructius dels elements singulars.
3.4.6. Urbanització

El projecte haurà de contemplar la solució urbanística adient en tot l’àmbit de l’obra, inclosos
dels carrers on es facin actuacions complementàries. Aquestes solucions s’hauran de
consensuar amb el departament d’Espais públics de l’Ajuntament de Mataró.
3.4.7. Proposta d’afectacions a la mobilitat
El projecte haurà de contemplar les afectacions a la mobilitat que es produiran. S’hauran de
proposar les solucions necessàries per desviar el trànsit afectat. Aquestes solucions s’hauran
de consensuar amb el Departament de mobilitat de l’Ajuntament de Mataró.
3.4.8. Anul·lació de la xarxa existent
El projecte haurà de contemplar el procediment constructiu de l'anul·lació de la xarxa existent.
S’haurà de definir amb detall el passos a seguir, recursos i materials necessaris, així com un pla
de treball específic sobre aquesta fase.
3.4.9. Estudi d’arbrat
El projecte haurà de contemplar l’estudi de seguretat i salut adaptat per la particularitat de
l’obra, i en especial atenció amb les mesures de seguretat que es proposaran per l’anul·lació
de la galeria existent.
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3.4.10. Estudi d’arbrat
S’haurà de realitzar un estudi d’arbrat en el supòsit que s’afecti l’arbrat existent o per a
justificar que no hi ha afectació segons el requeriments que estableix el Pla d’Arbrat de
Mataró. La solució adoptada s’haurà de consensuar amb el departament d’Espais públics de
l’Ajuntament de Mataró.
3.4.11. Pla d’obra
El redactor del projecte realitzarà un pla d’obra, que es dividirà en fases constructives on
s’indiquin les principals fites del projecte i on es defineixi el camí crític.
Aquest annex haurà de contenir coma mínim les següents parts:
• Determinació de les diferents fases de l’obra.
• Processos constructius de les mateixes que garanteixin la seva correcta execució amb
les màximes garanties de seguretat pels treballadors i tercers.
• Organització e el desenvolupament de les obres a executar per tal d’aconseguir que les
afectacions siguin les mínimes possibles en tots els àmbits.
Els processos constructius seran supervisats pel redactor de l’Estudi de Seguretat i Salut, el
qual els haurà d’incloure en el mateix.
3.4.12. Afectacions a particulars i altres administracions
El redactor del projecte realitzarà un pla d’afectacions a cadascun dels edificis del carrer
Lepant, i definir cadascun dels propietaris afectats. Haurà de definir quin tipus d’afectació
tindrà, en quin moment es veurà afectat i definició constructiva de l’afectació i valoració
econòmica de la mateixa.
També s’inclourà si hi ha afectacions d’ocupació a altres administracions. I s’haurà de preparar
la documentació necessària pels tràmits que ens siguin requerits.
3.5.Estructura, contingut i edició del projecte constructiu
3.5.1. Estructura i contingut
El projecte a redactar haurà de tenir l'estructura següent:
•

Document núm. 1: Memòria i annexos

•

Document núm. 2: Plec de Prescripcions Tècniques

•

Document núm. 3: Pressupost

•

Document núm. 4: Plànols

Sense que la relació sigui limitativa, els annexos a incloure en el present projecte són els
següents:
Annex 1 - Recopilació i anàlisi de la informació existent
Annex 2 - Cartografia i topografia
Annex 3 - Estudi d'alternatives. Definició de la solució escollida
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Annex 4 - Estudi geotècnic
Annex 5 - Reportatge fotogràfic
Annex 6 - Càlculs hidràulics
Annex 7 - Càlculs estructurals
Annex 8 - Pla d’obra
Annex 9 - Pla de control de qualitat
Annex 10 – Estudi de Seguretat i Salut
Annex 11 - Serveis Afectats
Annex 12 - Pla de gestió de residus
Annex 13 – Estudi d’arbrat
Annex 14 – Proposta d’afectacions a la mobilitat
Annex 15 - Justificació de preus.
Annex 16 – Afectacions a particulars i altres administracions.
Annex 17- Anul·lació de la galeria existent
3.5.2. Memòria i Annexos
La memòria consistirà en un document resum que justifiqui la solució adoptada. En aquest
document es justificaran les obres projectades considerant factors tècnics, econòmics, socials i
administratius. Inclourà una descripció completa i concisa dels antecedents del projecte,
l’objecte del mateix, la justificació de les obres i els criteris que han regit en el seu
dimensionament, amidament, valoració i sistemes d’execució. S’indicaran en ella les dades
prèvies, mètodes de càlcul i assaigs efectuats, els detalls dels quals i el seu desenvolupament
s’inclouran en annexos separats. Contindrà una subcarpeta pròpia per a la memòria i una per a
cadascun dels annexos que contingui el Document nº1 del projecte, amb el mateix nom que el
corresponent annex.
Tant la memòria com cadascun dels annexes es gravaran en les carpetes corresponents en
format editable (*.docx) i en format pdf. A cada carpeta s’inclouran la totalitat dels documents
que conformen el corresponent annex.
3.5.3. Plecs de Prescripcions
Aquest document contindrà els Plec de prescripcions tècniques generals i Plec de prescripcions
tècniques particulars. AMSA facilitarà condicions que s’hauran d’adjuntar al Plec. S’inclouran
els arxius en format*.docx i en format PDF.
3.5.4. Pressupost
AMSA facilitarà un banc de preus, que li ha de servir de referencia al redactor a l’hora de fer el
pressupost del projecte, tot i que el redactor pot afegir o modificar les partides que consideri
necessàries sempre que ho justifiqui a AMSA.
El pressupost es realitzarà amb el programa TCQ, i a més es generaran els diferents documents
que formin part del pressupost (quadres de preus, amidaments, pressupostos parcials,...) en
format pdf.
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3.5.5. Plànols
Haurà de disposar de plànols generals perfectament explicatius i interpretables de la solució
escollida. S’haurà d’incloure un plànol únic de planta general explicatiu de tota l’obra, a una
escala gràfica adequada, on es reflecteixin les característiques principals de la mateixa, traçat,
longituds, diàmetres de canonades, materials emprats i la resta de les dades que puguin definir
la naturalesa dels treballs a executar.
Així mateix s’adjuntaran tots els plànols necessaris per a la descripció de les obres, incloent-hi
plànols de localització i situació, plantes amb les principals característiques, perfils
longitudinals i transversals, alçats, seccions, detalls, etc... En particular quedaran perfectament
definides, en els perfils longitudinals i transversals, la situació dels serveis afectats i les seves
modificacions. A més es reflectiran les diferents situacions dels trànsit durant l’execució de les
obres, així com els desviaments de les aigües residuals i actuacions en previsió de casos de
pluja.
Els plànols incorporaran la signatura de l’autor del projecte. Sense que el llistat sigui limitatiu, i
atenent en cada cas a l’abast del de projecte a redactar els plànols contindran, com a mínim: ▪
Índex dels plànols
•

Plànols de situació i emplaçament

•

Plànol general explicatiu del conjunt de les obres

•

Plànols topogràfics

•

Plànols amb coordenades de replanteig

•

Col·lectors i canonades.

•

Planta i perfils longitudinals

•

Formes i armadures

•

Urbanització

•

Plànol d'accessos i escomeses

•

Plànols de Serveis afectats

•

Plànols de detalls

Els plànols incorporaran la signatura de l’autor del projecte.
La carpeta corresponent als Plànols contindrà els següents arxius i carpetes:
•

Índex plànols.doc, contindrà l’índex de tots els plànols, i haurà d’incorporar els
respectius hipervincles per a cadascun dels plànols.

•

Plànols AutoCAD. El projecte disposarà de plànols tant generals com de detalls,
perfectament explicatius i interpretables de la solució projectada.

•

Carpeta de les referències externes, anomenada Refx.
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Exp.:C8700

Per anomenar els arxius d’AutoCAD, es farà seguint aquest exemple: “03_plta topog_02.dwg”
•

03 : correspon a la numeració del plànol en l’índex

•

plta topog : nom resumit del títol del plànol

•

02 : número del full d’aquest plànol. Només s’haurà de posar en el cas de que el plànol
tingui més d’un full.

Els plànols portaran escala gràfica i s’editaran com a norma general en colors, de manera que
permetin diferenciar fàcilment els diferents elements.
Els detalls i nombre definitiu es concretaran si escau segons criteri d’AMSA
En cas que hi hagin dibuixos que continguin referències externes, com per exemple, una
fotografia, un plànol de situació escanejat, o el mateix caixetí, també s’hauran d’incloure
aquests arxius dins del Document núm.2 (en la carpeta Refx esmentada). El camí o vincle
d’aquestes referències externes haurà de quedar convenientment enllaçada, de manera que la
crida i l’obertura de la referència es realitzi convenientment dins el mateix i es visualitzi el
plànol tal i com es fa en el projecte en format paper.
Dins del Document núm.2 Plànols, també s’inclourà l’arxiu *.ctb, taula d’assignació de
plumilles, ubicada al directori on estigui carregat el programa d’AutoCAD, dins de la carpeta
Plot Styles.
No es deixarà informació a l’exterior del caixetí, de manera que al fer un Zoom Extension
sortirà tot el dibuix a l’extensió màxima de la pantalla. Els arxius es guardaran amb la vista
rotada de manera que a la pantalla es visualitzi horitzontalment el caixetí. Els objectes sempre
han d’estar situats a les seves coordenades UTM, en el sistema de referència ETRS89, mai en
coordenades locals o d’usuari.
Els plànols es realitzaran en format DWG i es guardaran en la darrera versió compatible amb el
programari disponible AMSA.
El conjunt de plànols d’aquest Document nº2 també es lliuraran com a un sol arxiu en format
pdf, llestos per a la seva visualització o impressió.
3.6.Tramitació de permisos
El redactor del projecte haurà realitzar les comunicacions necessàries amb els diferents
organismes públics i/o privats que poguessin veure’s afectats en l’àmbit del projecte, així com
preparar la documentació requerida per la tramitació dels permisos en cas que fossin
necessaris.
3.7.Lliurament de la documentació
Fase 1.1 (Estudi d’alternatives): La durada d’aquesta fase serà de DOS MESOS I MIG a partir de
la formalització del contracte. Es preveu UN MES I MIG per realitzar les tasques requerides en
l’apartat 4.3 del present Plec, corresponent a l’estudi d’alternatives. Es preveu UN MES, on
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Exp.:C8700

conjuntament amb AMSA, es decidirà l’alternativa més adient. El document final s’inclourà
com annex al projecte constructiu.
Fase 1.2 (Projecte constructiu): La durada d’aquesta fase serà de DOS MESOS I MIG a partir de
la finalització de la Fase 1.1..En el termini de UN MES I MIG a partir de la finalització de la fase
1.1 s’haurà de presentar l’esborrany del projecte constructiu. Durant les 2 setmanes següents
conjuntament amb AMSA s’anirà tancant el document, fins esdevenir-lo definitiu. Una vegada
el projecte s’esdevingui com a definitiu AMSA disposarà de 2 setmanes per fer les últimes
revisions i correccions.
L’entrega final constarà de:
•

4 copies en paper

•

Document complet del projecte constructiu (que ha d’incloure tots els documents i
fitxers del projecte, en format pdf amb marcadors i en format executable)

•

Document definitiu del projecte (signat i visat)

El nom complet de l’enginyer autor del projecte figurarà, juntament amb la data, als peus de
signatura dels documents següents: Memòria, Plec de Condicions, Quadre de Preus núm. 1,
Quadre de Preus núm. 2 i Pressupost General. Tanmateix, tots els plànols seran signats.
3.8.Presentació del projecte
El redactor del projecte haurà de preparar i realitzar la presentació del projecte als organismes
que així ho requereixin, així com als veïns afectats. Podrà ser requerit per explicar el projecte
als diferents organismes i/o reunió/ons amb els veïns afectats.
4. EQUIP TÈCNIC QUE ES POSARÀ A DISPOSICIÓ
4.1.Equip bàsic del redactor del projecte
L'equip bàsic que s'exigeix al redactor del projecte per a la elaboració d'aquest projecte
constructiu ha d'estar constituït com a mínim pels següents membres:
Cap de l’equip redactor i autor del projecte:
Estarà en possessió del títol d'Enginyer de Camins o titulació equivalent amb competència legal
en la matèria amb una experiència mínima acreditable de 15 anys en la redacció de projectes
de construcció d’obres hidràuliques. Desenvoluparà el càrrec de cap de l’equip redactor i
d'Autor del Projecte i com a tal serà el coordinador de tot l'equip de redacció, i l'interlocutor
amb els responsable dels treballs que AMSA designi.
Tècnic adjunt al Cap de l’equip redactor:
Estarà en possessió del títol d'Enginyer de Camins o d’enginyer d’obres públiques o equivalent
amb competència legal en la matèria amb una experiència mínima acreditable de 10 anys en la
redacció de projectes de construcció d’obres hidràuliques.
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Especialista en enginyeria del terreny:
Professional especialitzat en la matèria amb titulació acadèmica d’enginyer, llicenciat o
graduat amb una experiència mínima acreditable de 15 anys en la redacció de projectes de
construcció. Desenvoluparà i es responsabilitzarà del disseny de les rases, excavacions i
fonamentacions
Especialista en estructures :
Professional especialitzat en la matèria amb titulació acadèmica d’enginyer, llicenciat o
graduat, amb una experiència mínima acreditable de 10 anys en la redacció de projectes
d’estructures. Desenvoluparà i es responsabilitzarà del disseny d’estructures de formigó armat.
Especialista en rehabilitació d’estructures :
Professional especialitzat en la matèria amb titulació acadèmica d’enginyer, llicenciat o
graduat, amb una experiència mínima acreditable de 15 anys en la redacció de rehabilitació
projectes d’estructures. Desenvoluparà i es responsabilitzarà del l’anàlisi de les estructures
existents (edificacions, galeria, etc).
Especialista en càlcul hidràulic:
Professional especialitzat en la matèria amb titulació acadèmica d’enginyer, llicenciat o
graduat, amb una experiència mínima acreditable de 10 anys en el càlcul hidràulic de sistemes
de sanejament. Desenvoluparà i es responsabilitzarà del disseny de les noves canalitzacions del
projecte i avaluació de possibles inundacions del entorns de l’obra.
Delineació:
Disposar d’un equip professional especialitzat en la matèria amb titulació acadèmica en grau
superior d’edificació i obra civil o equivalent, amb una experiència mínima acreditable de 10
anys en el desenvolupament de tasques corresponents a delineació.

5. RELACIÓ ENTRE L’EQUIP REDACTOR I AMSA
El Cap de l’equip redactor mantindrà convenientment informada a AMSA sobre l’estat i
desenvolupament dels treballs de forma continuada i precisa, especialment en aquells
aspectes o circumstàncies que requereixin de la seva intervenció.
S’establirà un programa de reunions. A més a més, se celebraran les reunions extraordinàries
que s’escaiguin per a plantejar i resoldre els possibles aspectes que per a la seva importància i
termini, requereixin un tractament específic. De totes les reunions celebrades, el L’equip
redactor redactarà una Acta que reflectirà els temes tractats, especificant de forma clara i
precisa els acords assolits i els punts que encara queden pendents de resoldre amb assignació
de tasques a qui correspongui amb data de previsió de resolució, tot procurant la signatura de
totes les parts i la seva distribució.
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Durant l’execució del contracte, AMSA valorarà la idoneïtat de l’equip, i podrà exigir, en cas de
comportament ineficient o negligent al seu criteri, la substitució de part o de la totalitat del
personal assignat. L’equip Redactor restarà obligat a substituir-los en un màxim de quinze (15)
dies des de la seva notificació.
Qualsevol possible substitució o alteració en el número o en les funcions del personal de
l’equip que resulti d’una iniciativa del cap de projecte serà sol·licitada prèviament a AMSA i
requerirà l’autorització d’aquesta, havent-se de substituir per personal que compleixi amb les
obligacions contractuals establertes.
6. TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini previst per l’execució dels treballs és de CINC (5) MESOS, començant a comptar des
de la data se la signatura de contracte i fins a la presentació del corresponent projecte
constructiu en el termes establerts en el present Plec i en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
El termini d’execució es desglossa en el següents terminis parcials consecutius:
Fase 1.1: Redacció de l’estudi d’alternatives DOS MESOS I MIG (2,5)
Fase 2.2 : Redacció del projecte constructiu DOS MESOS I MIG (2,5)
L’incompliment del termini comportarà l’aplicació de les corresponents penalitzacions
previstes al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
7. ABONAMENT DELS TREBALLS REALITZATS
L’abonament dels treballs realitzats per l’equip Redactor es farà mitjançant tres certificacions
degudament conformades per AMSA. Es compliran els següents terminis de pagament:
1a certificació:
- 75% de l’import corresponent a la FASE 1.1 en el moment del lliurament del document
d’estudi d’alternatives.
2a certificació:
- 75% de l’import corresponent a la FASE 1.2 en el moment de lliurament del projecte
constructiu provisional.
3a certificació:
- Import restant dels treballs realitzats en el moment de la recepció i validació de l’exemplar
definitiu del projecte constructiu.
En cas d’incompliment d’un dels terminis parcials indicats amb anterioritat, l’abonament dels
treballs corresponents es realitzarà, si s’escau, a la finalització del següent termini parcial,
independentment de les penalitzacions que pugui contemplar al Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
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Els treballs executats pel redactor de Projecte modificant els prescrits en aquest Plec sense
autorització prèvia i expressa per AMSA , no són de rebuda i, per tant, no seran abonats.
Alhora, els treballs defectuosos segons el parer d’AMSA han de ser completats o bé corregits
segons les seves instruccions.
8. PRESSUPOST
Es desglossa a continuació el pressupost per a l’execució dels treballs anteriorment citats amb
l’equip humà i mitjans requerits:
Redacció del projecte de renovació de la xarxa del clavegueram del carrer Lepant
entre el carrer Gravina i la N-II de Mataró
Concepte

Cost mes Dedicació

Import
(€/mes)

Ut

Cap redactor del projecte (15 anys experiència)

5.833,33 €

20%

1.540,00 €

Ut

Tècnic adjunt al Cap redactor del projecte (10 anys exp.)

4.833,33 €

60%

3.828,00 €

Ut

Especialista en enginyeria del terreny (15 anys exp.)

5.833,33 €

10%

770,00 €

Ut

Especialista en estructures (10 anys experiència)

4.833,33 €

15%

957,00 €

Ut

Especialista en rehabilitació d’estructures (15 anys exp.)

5.833,33 €

15%

1.155,00 €

Ut

Especialista en càlcul hidràulic (10 anys experiència)

4.833,33 €

10%

638,00 €

Ut

Equip delineació

1.527,39 €

50%

1.008,08 €

Ut

Total Personal requerit PPTP

Ut

Altres costos (Mitjans materials, Topografia, Geotècnia, Visat)

9.896,07 €
4.989,61€

COST PROMIG (€/mes)

14.885,68 €

Justificació del pressupost màxim de licitació
Descripció

UA

Preu

Amid.

Import

Ut

FASE 1. Treballs Previs

14.885,68 €

2,5

37.214,20 €

Ut

FASE 2. Desenvolupament projecte

14.885,68 €

2,5

37.214,20 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (sense IVA)

74.428,39 €

El pressupost inclou totes les quantitats necessàries per a la realització dels treballs
corresponents, incloent, sense que la relació que segueix sigui limitadora sinó merament
enunciativa, els següents:
•
•
•

Els sous, plus i dietes de l’autor del projecte i de tot el personal col·laborador, ja sigui
propi o extern.
Els impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues.
Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.
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•
•
•

Les despeses, el visat i tots impostos amb motiu del contracte, llevat de l’IVA.
L’increment de despeses que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns,
tant en hores extraordinàries com en dies festius.
Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport,
material d'oficines, maquinari i programari necessaris
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