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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Primer. Objecte del contracte
Consisteix en el subministrament d’estructures i tendals tipus carpes pavellons amb aparells de
calefacció si s’escau, i carpes de petit format per actes culturals programats des del servei de
cultura de l’Ajuntament de Sant Cugat.
El contracte s’estructura per lots en funció del tipus de carpa que es precisa.
Lot 1.- Carpes de petit format tipus Haima per suport i complement a esdeveniments puntuals i
fires de caire cultural.
Lot 2.- Carpes tipus PAVELLÓ AMB CARPES ADJACENTS amb aparells de circulació, si
s’escau, per actes puntuals i esdeveniments de ciutat.
Segon. Característiques tècniques dels béns a subministrar
En la determinació de les prescripcions, s’han tingut en compte els arts. 124 a 128 de la LCSP
sobre definicions i regles per a l’establiment de prescripcions tècniques.
2.1 Característiques materials
Les carpes subministrades i objecte d’aquest contracte estaran certificades i compliran les
normatives aplicables en matèria d’estructures desmuntables i resistència al foc, al vent, a l’aigua
i a la neu, pel que fa als elements de construcció.
Les carpes tipus pavelló (lots 2) comptaran amb el certificat de muntatge a càrrec de l’adjudicatari
per part d’una tercera empresa habilitada per a certificar aquests muntatges i que compti amb el
segell col·legiat corresponent que ho acrediti, anant aquesta certificació a càrrec de l’adjudicatari
repercutint el preu en aquest contracte.
Les carpes tipus pavelló comptaran amb les portes d’emergència amb barres antipànic
homologades i la senyalística corresponent pel que fa a sortides d’emergència i equips de
primera intervenció contra incendis, comptaran també amb pany i clau que serà lliurada en el
moment de la finalització del contracte al responsable del mateix per part de l’Ajuntament.
Totes les carpes tipus pavelló comptaran amb lluminària pròpia instal·lada per l’adjudicatari
derivant tot el cablejat homologat al punt definit pel responsable del contracte per part de
l’Ajuntament. Sempre dins les pròpies carpes.
Els aparells de calefacció han de possibilitar el confort als espais per als quals estan previstos, i
disposar de servei tècnic durant els dies en que els aparells es troben instal·lats a Sant Cugat per
si es precisa atenció de personal especialitzat per part de l’empresa adjudicatària.
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Els aparells instal·lats a Sant Cugat objecte d’aquest contracte disposaran de certificat
d’instal·lació i de la documentació tècnica de l’aparell actualitzada per tal de poder incorporar a
l’expedient de seguretat dels espais de pública concurrència.
Els aparells que precisin de dipòsit de gasoil per al seu funcionament disposaran dels dipòsits
amb les característiques de seguretat que donin compliment a la normativa vigent.
2.2 Característiques tècniques, requeriments servei i altres especificacions
2.2.1. Lot 1. Carpes de petit format per suport i esdeveniments puntuals
El servei de lloguer inclou:
Carpes de petit format, tipus haima, amb les següents característiques:
Alçada mínima lateral lliure de 2,5 metres.
Mides de carpa de 3 x 3, de 4 x 4, i de 5 x 5 metres.
Carpa tipus Haima de 15 x 7 metres subjecció amb piquetes.
Transport del material fins al lloc de muntatge i del lloc de muntatge al magatzem de
l’adjudicatari.
Muntatge de les carpes al lloc i la posició definida pel responsable del contracte per
part de l’Ajuntament.
Llum i quadre elèctric a cada una de les carpes que es muntin complint la REBT,
opcional segons el muntatge.
Terra de fusta opcional en alguns casos.
Les carpes hauran de disposar dels següents elements:
Marcatge CE.
Lones laterals per tots els costats.
Pesos adequats per a donar solidesa a l’estructura (no s’accepten dipòsits d’aigua).
Lones tant superiors com laterals sense forats i amb certificació de resistència al foc
M1.
Llum interior per poder-hi veure amb claredat, de leds amb cablejat homologat fins al
quadre de llum, (opcional)
Quadre d’endolls homologat amb protecció adequada (20 Ampers) i 30 metres de
cablejat homologat de secció corresponent a la potència que ha d’alimentar.
Nombre de i tipologia de carpes objecte del lot:
Les quantitats de carpes necessàries es definirà en funció de cada esdeveniment. La tipologia i
mida de les carpes que composen aquest lot és la següent:
Carpa de 3 x 3 metres amb laterals i sense terra. Amb 2 pesos per peu (20 kg a cada peu).
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Carpa de 3 x 3 metres amb laterals i sense terra. Amb 2 pesos per peu (20 kg a cada peu) amb
llum pròpia, quadre elèctric amb endolls i cablejat homologat segons REBT.
Carpa de 3 x 3 metres amb laterals i amb terra de fusta. Si la carpa no està cargolada al terra
caldran pesos (20 Kg a cada peu). Haurà de tenir llum pròpia, quadre elèctric amb endolls i
cablejat homologat segons REBT.
Carpa de 4 x 4 metres amb laterals i sense terra. Amb 2 pesos per peu (20 kg a cada peu).
Carpa de 4 x 4 metres amb laterals i sense terra. Amb 2 pesos per peu (20 kg a cada peu) amb
llum pròpia, quadre elèctric amb endolls i cablejat homologat segons REBT.
Carpa de 4 x 4 metres amb laterals i amb terra de fusta. Si la carpa no està cargolada al terra
caldran pesos (20 Kg a cada peu). Haurà de tenir llum pròpia, quadre elèctric amb endolls i
cablejat homologat segons REBT
Carpa de 5 x 5 metres amb laterals i sense terra. Amb 2 pesos per peu (20 kg a cada peu).
Carpa de 5 x 5 metres amb laterals i sense terra. Amb 2 pesos per peu (20 kg a cada peu),
amb llum pròpia, quadre elèctric amb endolls i cablejat homologat segons REBT.
Carpa de 5 x 5 metres amb laterals i amb terra de fusta. Si la carpa no està cargolada al terra
caldran pesos (20 Kg a cada peu). Haurà de tenir llum pròpia, quadre elèctric amb endolls i
cablejat homologat segons REBT.
Carpa tipus Haima de 15 x 7 metres amb subjecció amb piquetes clavades, inclou muntatge.
Transport de 20 unitats de carpes fins al lloc de muntatge.
Lloguer de carpa complerta sense muntatge, amb laterals i pesos.
Termini i lloc d’entrega:
El contractista farà entrega de les carpes, llum i quadres elèctrics i pesos en el punt que li sigui
indicat, sent al seu càrrec el transport, dins el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la
formalització del contracte.
L’Ajuntament avisarà al contractista dels muntatges i de les carpes necessàries amb la mateixa
previsió de 10 dies hàbils abans de l’esdeveniment per al qual es munten les carpes.
L’adjudicatari demostrarà la capacitat de muntar per un sol esdeveniment una quantitat mínima
de 12 carpes de cada mida (12 de 3 x 3, 12 de 4 x 4 i 12 de 5 x 5) especificada en aquest lot.
L’Ajuntament podrà fer desmuntar aquella instal·lació que no doni suficients garanties de
funcionament o de seguretat per a les persones i els bens, essent a compte de l’adjudicatari el
seu desmuntatge i la instal·lació dels nous elements que compleixin amb les prestacions
requerides.
Temps màxim de resposta en el cas d’urgències
S’exigeix un temps de resposta per part del contractista en el cas d’urgències no previstes, en
les que calgui aportar nou material o substituir el material en el cas d’avaria, d’un màxim de 10
hores comptades a partir de l’avís dels serveis tècnics municipal.
La reducció d’aquest temps màxim de 10 hores es puntuarà en la licitació del contracte, tal com
figura en el punt 11.2 de la proposta d’inici de l’expedient de contractació.

3/11

Documentació a adjuntar en l’oferta del licitador:
El licitador adjunt a l’oferta econòmica inclourà mitjançant catàlegs o qualsevol altre
documentació que es consideri suficient i adequada, les característiques tècniques de les
carpes ofertes.
En cas de patir danys o desperfectes per actes vandàlics, incendi o robatori, l’Ajuntament
assumirà la responsabilitat amb una franquícia màxima de 150€.
El licitador adjunt haurà d’aportar homologació de les carpes i certificats de Seguretat
(Inspecció tècnica Biennal segons norma UNE EN 13782: 2016 “Estructures temporals,
Carpes, Seguretat), segons normativa referida a l’apartat cinquè d’aquest plec.
2.2.2. Lot 2. Carpes tipus PAVELLÓ per actes puntuals i esdeveniments de ciutat
Tipologia de carpes Pavellons:
Parc de Ramon Barnils: (del 25 de desembre al 4 de gener/NADAL JOVE)
1.- Carpa 30 x 20 amb:
-

3 sortides d’emergència de 5 metres d’ample cada una (en portes de 2,5m en
dues fulles) – muntatge, lloguer i desmuntatge.
Rampes davant de les portes del mateix ample
Laterals amb finestra.
Terra de fusta a tota la carpa.
1 Carpes annexa de 5 x 5 metres amb “vierteaguas” i terra. 2 laterals amb
mostrador (si en tens).
Velum interior de la carpa de 20 x 25. Tot l’espai menys l’escenari.
Llum interior i llums de sortides d’emergència.
Muntatge, desmuntatge i transport de tot el material.

2.- 1 carpa de 10 x 10 amb:
-

Laterals amb finestra o transparents (visible)
Terra de fusta.
1 porta d’emergència.
Rampa davant de la porta.
Llum interior de les carpes
Llum d’emergència sobre cada porta.

3.- 4 haimes de 5 x 5 per accessos i magatzems. Amb terra de fusta i llum.
4.- Generador de calefacció de 80Kw o superior amb dipòsit de gasoil per a cada
un dels aparells. Cada aparell disposarà d’un comptador d’hores de
funcionament. Amb connexió monofàsica a 220V.
-

4 unitats
180 hores de funcionament cada un dels aparells.
Aerotermos de 15 Kw elèctrics.
2 unitats
1 cable trifàsic amb connexió cetac de 32A de 20 metres per a cada un dels
aparells.
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Parc de Can Vernet: ENVELAT DE NADAL/ Parc infantil. (Funcionant del 24/12 al 04 de
gener)
1.- Carpa de 25 x 10 metres amb:
-

Tots els laterals posats i barres a la part inferior.
Terra de fusta
4 portes d’emergència de 2,5 metres cada una.
4 rampes, una davant de cada porta.
8 Llums d’emergència, una a cada porta i la resta repartides, amb el cablejat
unificat que vagi tot a un punt que indicarem.
Llum interior de la carpa suficient per a una bona visió.

2.- Carpes de 10 x 10 amb:
-

Laterals amb finestra o transparents (visible)
Moqueta sobre el terra de fusta. (100 m2 de moqueta) Només a una de les
carpes 10 x 10. L’altre va amb terra de fusta.
1 porta d’emergència a cada carpa de 10 x 10. (2 portes)
Rampa davant de la porta. (2 rampes)
Llum interior de les carpes
Llum d’emergència sobre cada porta (2)

3.- 5 haimes de 5 x 5 per accessos i magatzems. Amb terra de fusta i llum.
4.- Generador de calefacció de 80Kw o superior amb dipòsit de gasoil per a cada
un dels aparells.
Cada aparell disposarà d’un comptador d’hores de
funcionament. Amb connexió monofàsica a 220V.
-

4 unitats
180 hores de funcionament cada un dels aparells.
Aerotermos de 15 Kw elèctrics.
2 unitats
1 cable trifàsic amb connexió cetac de 32A de 20 metres per a cada un dels
aparells.

Carpes carnaval (10 DIES DURANT EL MÉS DE FEBRER 7 MARÇ 2022)
1.- Carpa 30 x 20 amb:
-

3 sortides d’emergència de 5 metres d’ample cada una (en portes de 2,5m en
dues fulles) – muntatge, lloguer i desmuntatge.
Rampes davant de les portes del mateix ample
Laterals amb finestra.
Terra de fusta a tota la carpa.
1 Carpes annexa de 5 x 5 metres amb “vierteaguas” i terra. 2 laterals amb
mostrador (si en tens).
Velum interior de la carpa de 20 x 25. Tot l’espai menys l’escenari.
Llum interior i llums de sortides d’emergència.
Muntatge, desmuntatge i transport de tot el material.

2.- 2 haimes de 5 x 5 per accessos i magatzems. Amb terra de fusta i llum
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3.- Generador de calefacció de 80Kw o superior amb dipòsit de gasoil per a cada
un dels aparells. Cada aparell disposarà d’un comptador d’hores de funcionament.
Amb connexió monofàsica a 220V.
-

3 unitats espai pendent de concretar.
80 hores de funcionament cada un dels aparells.

Característiques tècniques generals:
El servei inclou:
Marcatge CE de tots els components de les estructures i lones que composen el
muntatge.
Els transports necessaris dels materials fins al lloc de muntatge aniran a càrrec del
l’adjudicatari.
El muntatge i desmuntatge es farà amb personal especialitzat per part de l’empresa
adjudicatària.
Els certificats de construcció dels elements que composen les estructures i terres de
les carpes.
El certificat de muntatge signat per enginyer col·legiat que acrediti el correcte muntatge
tant de les estructures i les lones om de les lluminàries interiors i emergència. Aquest
s’emetrà una vegada hagi acabat el muntatge i en un termini de 20 hores abans de
l’inici de l’esdeveniment.
Lona de coberta opaca (no translúcida) ignífuga i amb resistència al vent de 120 Km/h.
La carpa haurà de disposar de terra de fusta en perfecte estat, en el cas en que es
demani amb terra.
Lona o velum interior opcional de color blanc o similar.
La lluminària interior adequada que permeti una òptima visibilitat a l’interior de la carpa
amb totes les portes tancades, amb cablejat homologat i dimensionat amb línies
independents fins a l’espai acordat amb el responsable del contracte per part de
l’Ajuntament.
La senyalística adequada i homologada per definir les vies d’evacuació i els EPI’S de
l’interior de la carpa.
La lluminària d’emergència homologada sobre cada una de les portes que
complementen el muntatge.
Rampes d’accés a totes les portes i accessos. Ample de la rampa igual a l’ample de les
portes que seran de doble fulla, amb pany i clau i barra antipànic a la part interior.
Sempre amb obertura cap a l’exterior.
La quantitat de portes serà proporcional a l’àrea de la carpa comptant amb una porta
de 2,5 metres d’ample (amb dues fulles) per cada 100 metres quadrats de carpa.
(exemple per una carpa de 20 x 30 que fa 600 metres quadrats inclourà 6 portes de
dues fulles i una amplada de portes total de 15 metres de sortides repartides tali com
indiqui el/la responsable del contracte per part de l’Ajuntament).
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Les estructures tindran ancoratges al terra que garanteixin la resistència requerida, en
espais on sigui possible foradar.
Instal·lació dels elements de calefacció subministrats i posada en marxa.
Lliurament dels documents i certificacions tant de construcció, homologació i instal·lació
dels elements i aparells de calefacció subministrats.
Persona de contacte i compromís en cas d’averia o mal funcionament dels aparells de
calefacció per tal de donar servei de manteniment dels equips i del seu bon
funcionament.
Servei de reomplert de gasoil dels aparells de calefacció que funcionin amb aquesta
font d’energia.
L’empresa adjudicatària designarà una persona responsable del muntatge que es reunirà per
acordar els termes del mateix i els terminis d’entrega del muntatge contractat, definirà els
detalls i serà el contacte durant els dies que transcorri el muntatge, instal·lació i desmuntatge
dels elements contractats, sempre present al lloc i espai del muntatge i desmuntatge mentre
aquest estigui actiu.
L’Ajuntament podrà fer desmuntar aquella instal·lació que no doni suficients garanties de
funcionament o de seguretat per a les persones i els bens, essent a compte de l’adjudicatari el
seus desmuntatge i la instal·lació dels nous sanitaris que compleixin amb les prestacions
requerides.
Quadre de característiques específiques i detalls de muntatge segons el tipus de carpes:
Concepte
Carpa tipus Pavelló
de mides 20 d’ample
x 30 metres.
DEL 25 DE
DESEMBRE DEL
2021 AL 04 DE
GENER DEL 2022

Detalls
1.- 3 sortides d’emergència de 5 metres
d’ample cada una – muntatge, lloguer i
desmuntatge.)
2.- Rampes davant de les portes del mateix
ample
3.- Laterals amb finestra.
4.- Terra de fusta a tota la carpa.
5.- Carpa annexa de 5 x 5 metres amb
“vierteaguas” i terra. 2 laterals amb
mostrador (si en tens).
6.- Velum interior de la carpa de 20 x 25.
Tot l’espai menys l’escenari.
7.- Llum interior i llums de sortides
d’emergència.
8.- Desmuntatge i transport de tot el
material.
9.- Aparells de calefacció

Característiques
espai de muntatge
Espai apte per fer-hi
forats
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4 unitats de Carpa
tipus haima de 5 x 5
metres

Amb terra, amb portes, llum interior i
emergència, portes, senyalística

MUNTATGE ENTRE
EL PARC DE CAN
VERNET I EL PARC
RAMON BARNILS

DEL 25 DE
DESEMBRE DEL
2021 AL 04 DE
GENER DEL 2022

Carpa tipus Pavelló
de mides 20 d’ample
x 30 metres.
10 DIES DURANT
EL MÉS DE
FEBRER 7 MARÇ
2022

Carpa tipus pavelló
de 25 x 10 metres
DEL 25 DE
DESEMBRE DEL
2021 AL 04 DE
GENER DEL 2022

Carpa tipus pavelló
de 10 x 10 metres a
2 aigües 3 UNITATS
DEL 25 DE
DESEMBRE DEL

Espai apte per fer-hi
forats

1.- 3 sortides d’emergència de 5 metres
d’ample cada una – muntatge, lloguer i
desmuntatge.)
2.- Rampes davant de les portes del mateix
ample
3.- Laterals amb finestra.
4.- Terra de fusta a tota la carpa.
5.- Carpa annexa de 5 x 5 metres amb
“vierteaguas” i terra. 2 laterals amb
mostrador (si en tens).
6.- Velum interior de la carpa de 20 x 25.
Tot l’espai menys l’escenari.
7.- Llum interior i llums de sortides
d’emergència.
8.- Desmuntatge i transport de tot el
material.
9.- Aparells de calefacció

Espai apte per fer-hi
forats

1.- Tots els laterals posats i barres a la part
inferior.
Terra de fusta
2.- 4 portes d’emergència de 2,5 metres
cada una.
3.- 4 rampes, una davant de cada porta.
4.- 8 Llums d’emergència, una a cada porta
i la resta repartides, amb el cablejat unificat
que vagi tot a un punt que indicarem.
5.- Llum interior de la carpa suficient per a
una bona visió.
6.- Aparells de calefacció

Espai APTE per fer-hi
forats

1.- Laterals amb finestra o transparents
(visible)
2.- Moqueta sobre el terra de fusta de una
de les carpes (100 m2 de moqueta)
3.- 1 porta d’emergència a cada carpa de
10 x 10. (3 portes)

Espai apte per fer-hi
forats

AL PARC DE CAN
VERNET

2 AL PARC DE CAN
VERNET I 1 AL PARC
DE RAMON BARNILS
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2021 AL 06 DE
GENER DEL 2022

4.- Rampa davant de la porta. (3 rampes)
5.- Llum interior de les carpes
6.- Llum d’emergència sobre cada porta (3)
7.- Aparells de calefacció

Hora
extra
de
funcionament
de
calefacció a Gasoil

La valoració de les hores estimades de
funcionament de les calefaccions a gasoil
podrien quedar curtes o llargues en funció
del clima del moment de l’esdeveniment.

Aparells
que
funcionen amb gasoil

5 unitats de Carpa
tipus haima de 5 x 5
metres
DEL 20 DE
DESEMBRE DEL
2021 AL 06 DE
GENER DEL 2022

Amb terra, amb portes, llum interior i
emergència, portes, senyalística

Espai apte per fer-hi
forats
MUNTATGE ENTRE
EL PARC DE CAN
VERNET I EL PARC
RAMON BARNILS

L’oferta inclou transports, muntatge, desmuntatge, i els dies de lloguer del material muntat a
lloc indicat.
Documentació a adjuntar en l’oferta del licitador:
El licitador adjunt a l’oferta econòmica inclourà mitjançant catàlegs o qualsevol altre
documentació que es consideri suficient i adequada, les característiques tècniques dels models
de carpes ofertes i dels aparells de calefacció subministrats.
El licitador inclourà al preu els certificats de correcte muntatge de les estructures i les carpes
demanades i dels aparells de calefacció subministrats al responsable del contracte de
l’Ajuntament segellats de manera correcta per part d’alguna enginyeria col·legiada que
certificarà el correcte muntatge i la seva supervisió en el que hi consti la resistència al vent, a
l’aigua i a la neu de la instal·lació facilitada.
El licitador adjunt a l’oferta econòmica inclourà els certificats de construcció i ignifugats dels
materials inclosos a l’oferta amb vigència a la data del muntatge de les carpes, així com els
certificats de construcció i estanqueïtat dels dipòsits de gasoil subministrats amb vigència a la
data del muntatge dels aparells de calefacció subministrats.
El licitador adjunt a l’oferta econòmica inclourà el nom de dues persones responsables del
muntatge i la seva experiència en muntatges de la mateixa tipologia alhora que serà el contacte
en cas de necessitat durant el període en que la carpa/carpes estiguin muntades al municipi.
I dues persones responsables dels aparells de clima en cas que no siguin els anteriors.
El licitador adjunt haurà d’aportar homologació de les carpes i certificats de Seguretat
(Inspecció tècnica Biennal segons norma UNE EN 13782: 2016 “Estructures temporals,
Carpes, Seguretat), segons normativa referida a l’apartat cinquè d’aquest plec.
Termini i lloc d’entrega lot 2:
El contractista rebrà per part de l’Ajuntament l’encàrrec del muntatge determinat i l’espai i
concretarà els terminis de muntatge i desmuntatge dels materials amb temps suficient com per
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a programar-lo de manera adequada essent un mínim de 10 dies naturals abans de
l’esdeveniment.
Els muntatges d’aquest tipus de carpes amb les requeriments tècnics descrits, es fan a la ciutat
en tres períodes concrets:
Nadal – entre el 15 de desembre 2021 i el 15 de gener 2022
Carnaval – més de febrer/març 2022.
L’Ajuntament podrà fer desmuntar aquella instal·lació que no doni suficients garanties de
funcionament o de seguretat per a les persones i els bens, essent a compte de l’adjudicatari el
seus desmuntatge i la instal·lació dels nous elements que compleixin amb les prestacions
requerides.
Temps màxim de resposta en el cas d’urgències
S’exigeix un temps de resposta per part del contractista en el cas d’urgències no previstes, en
les que calgui aportar nou material o substituir el material en el cas d’avaria, d’un màxim de 10
hores i 1,5 hores en el cas de la calefacció comptades a partir de l’avís dels serveis tècnics
municipal.
La reducció d’aquest temps màxim de 10 hores es puntuarà en la licitació del contracte, tal com
figura en el punt 11.2 de la proposta d’inici de l’expedient de contractació.
Tercer.

Documentació que el contractista ha de presentar periòdicament

L’adjudicatari lliurarà periòdicament les revisions a les que sotmet el material ofert.
Quart.

Acta de recepció

Efectuat el lliurament, instal·lació i comprovació de funcionament del bé o producte adquirit
s’haurà d’estendre acta de recepció per triplicat exemplar, que serà signada pel legal
representant de l’empresa i el responsable del contracte, el qual haurà de tramitar un dels
exemplars al Servei de Contractació i Compres per a la seva incorporació a l’expedient.
Cinquè.- Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals
1. El contractista està obligat al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos Laborals i restant legislació general i sectorial aplicable en aquesta
matèria respecte dels treballadors adscrits a la contracta.
2. En el supòsit de concurrència de treballadors del contractista amb altres treballadors en un
centre de treball municipal, l’Ajuntament vetllarà pel compliment de la normativa de
prevenció de riscos laborals per part de les empreses que presten serveis corresponents a
la pròpia activitat en els termes establerts pel RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es
desenvolupa l’art. 24 de Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos
Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
L’Ajuntament facilitarà a l’empresa que resulti adjudicatària del contracte els documents i
informació a que es refereix l’art. 7 del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, relatius a:
Avaluació de riscos del centre de treball, mesures de prevenció, pla d’emergència i
qualsevol altre que correspongui.
El contractista resta obligat a presentar, abans de formalitzar-se l’acta d’inici de prestació
del servei, els documents que seguidament s’indiquen en compliment del que disposa l’art.
10.2 del Reial Decret 171/2004:
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a) Avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva.
b) Compliment de les obligacions en matèria d’informació i formació respecte dels
treballadors que vagin a prestar serveis al centre de treball.
c) Qualsevol altre que l’Ajuntament consideri convenient o necessari.
3. El contractista tindrà accés a la documentació municipal a través de la plataforma
informàtica autoritzada per l’Ajuntament en la forma que li serà indicada pel responsable
del contracte i haurà de presentar el documents a través de la mateixa plataforma.
4. En relació als aparells de calefacció, en el supòsit que el consum de gasoil sigui inferior al
previst el contractista facturarà el consum real i no el previst al pressupost.
Sisè.- Normativa sectorial aplicable
UNE-EN 13782:2016 ESTRUCTURAS TEMPORALES. CARPAS I SEGURIDAD.
ICS: 91.040.99 / Otros edificios
CTN 305- CARPAS I ESTRUCTURAS MÓVILES
Equivalències internacionals EN 13782:2015
Setè.- Documentació que facilita l’Ajuntament
Plànols dels espais i dels muntatges proposats.
Permisos per a fer les instal·lacions a la via pública.
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