SEPARATA AL PLEC DE BASES DE LA LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE SERVEIS PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE D’EXECUTIU I POSTERIOR DIRECCIÓ
FACULTATIVA DE LES OBRES RAM 2018
Encàrrec:
Serveis Territorials a Barcelona comarques V: Institut Ca L'Arnús
(Badalona), Escola Ferran de Sagarra (Santa Coloma de Gramenet), Institut Les
Vinyes (Santa Coloma de Gramenet), Escola Riera Alta (Santa Coloma de Gramanet),
Escola Sagrada Família (Santa Coloma de Gramanet) i Institut Ramon Berenguer IV
(Santa Coloma de Gramanet)
Clau: XMC-18528

Actuacions:
Institut Ca L'Arnús (Badalona)
Escola Ferran de Sagarra (Santa Coloma
de Gramenet)
Institut Les Vinyes (Santa Coloma de
Gramenet)

4 mòduls de 150 m2. I altres.
Substitució
cobertes
interiors
de
fibrociment i baixants. I altres.
Substitució coberta de tallers de
fibrociment i substitució de finestres. I
altres.
Escola Riera Alta (Santa Coloma de Filtracions edifici infantil, drenatge pati
Gramanet)
infantil, sòcols interiors, tractament de
pista per evitar enlluernament, i finestres.
I altres.
Escola Sagrada Família (Santa Coloma Ascensor (obra+instal.lació). I altres.
de Gramanet)
Reforma nucli de lavabos i substitució de
Institut Ramon Berenguer IV (Santa finestres. I altres.
Coloma de Gramanet)

1.- Informació de caràcter general per als licitadors:
El Projecte Executiu inclourà:







Aixecament de Plànols
Projecte Executiu
Annex de justificació del Compliment del CTE-DB SI i de la resta de normativa
vigent en matèria d’incendis, en aquells casos en els que es precisi.
Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Certificació d’eficiència energètica del projecte (inclosos els costos derivats de
la seva tramitació i les taxes derivades de l’obtenció dels certificats davant
l’ICAEN), en aquells casos en els que es precisi.

La Direcció facultativa de les obres inclourà:








Direcció d’obra
Direcció d’Execució
Coordinació de Seguretat i Salut.
Actuacions, en l’àmbit de la Direcció Facultativa, necessàries per a l’obtenció
de l’acta favorable de comprovació de la seguretat contra incendis.
Certificació de final d’obra, visada.
Certificació final d’instal·lacions, en aquells casos que es precisi.







Certificació d’eficiència energètica de final d’obra (en aquells casos en els que
es precisi).
Lliurament de la documentació final d’obra que és preceptiu incloure en el llibre
de l’edifici, existeixi aquest o no.
En el cas d’actuacions de RAM d’infraestructures per a la instal·lació d’edificis
escolars prefabricats, la Coordinació de Seguretat i Salut es farà extensiva a
l’activitat d’instal.lació dels mòduls.

1.1 - Projecte Executiu:


La part corresponent al Pressupost es lliurarà en format TCQ. Els costos
indirectes estimats seran del 4% i el Banc de preus per a la confecció d’aquets
serà el corresponent a 2017 d’infraestructures.cat.

2. Informació de caràcter tècnic:
2.1.- Son d’aplicació per l’elaboració del projecte i direcció facultativa, els criteris per a
la construcció de nous edificis per a centres docents públics que es poden consultar a
la web de la Generalitat de Catalunya (Departament d'Ensenyament)
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografi
es/criteris-construccio-edificis-centrespublics/criteris_construccio_edificis_centres_docents_publics.pdf
2.2.- S’inclou complementàriament als criteris general, ANNEX 1 corresponent a les
pautes i criteris específics per al desenvolupament dels projectes i direccions
facultatives que incloguin actuacions tant de RAM en centres educatius existents, com
aquelles actuacions de RAM d’infraestructures per a la instal•lació d’edificis escolars
prefabricats.
2.3.- S’inclou ANNEX 2, per al lliurament i seguiment dels projectes executius,
seguiment i tancament de les obres de RAM, i ANNEX 3, relatiu a terminis del servei.
2.4.- Caldrà el visat pel col·legi professional corresponent, per aquelles actuacions on
l’abast de les mateixes així ho precisi per la reglamentació vigent al respecte .Les
despeses i gestions aniran a càrrec dels licitadors.
2.5.- En la fase de direcció facultativa independentment de les indicades en l’apartat 1
d’aquesta separata, aniran a càrrec del licitador, en aquells casos d’actuacions que
així es precisi, la contractació del tècnic/s responsables de les instal•lacions del
projecte i les seves legalitzacions, seguiment en obra i certificació final d’instal·lacions,
així com les despeses derivades de les gestions necessàries per aquestes tasques i la
redacció de tota la seva documentació associada.
2.6.- Amb l’objectiu de facilitar la correcta valoració de les ofertes i evitar possibles
exclusions, es recorda als licitadors que a l’hora de fer les seves propostes segueixin
fidelment les especificacions recollides en el Plec de Bases de la licitació, sobretot pel
que fa a la documentació que s’haurà de lliurar a Infraestructures.cat.

ANNEX 1.

Pautes i criteris específics per al desenvolupament dels projectes i direccions
facultatives que incloguin actuacions de RAM en centres educatius existents, i
actuacions de RAM d’infraestructures per a la instal·lació d’edificis escolars
prefabricats.

General:

-

-

Coordinació de
Seguretat i Salut

-

-

Normativa:

-

-

-

Instal·lacions

-

Cal preveure la ventilació de la cambra sanitària.
Incorporar detalls acotats de la tanca perimetral, que es construirà
sobre muret (alçada mínima global 2 m., electrosoldada).
Controlar al final de les rampes que hi hagi un espai lliure de
mínim 1.20 m no escombrat per l’obertura de les portes.
Als replans de les escales no hi haurà portes situades a menys de
40 cm del primer graó. (ni escombrats de portes).
Preveure font allà on no estigui instal·lada amb actuacions anteriors.
Preveure el correcte drenatge de tots els patis.
Als porxos es realitzaran els càlculs necessaris i es preveurà la recollida
d’aigua, essent exempts dels mòduls.
Els paviments de rampes, replans,.. no permetran l’envasament d’aigua
i no conduiran l’aigua cap als mòduls.
Es deixarà una junta amb poliestirè expandit de mínim 10 mm entre els
mòduls i els paviments de formigó.
Caldrà preveure la reparació de tanques, paviments,.. necessaris per a
la implementació del mòdul, accés de grues i camions.
Caldrà preveure la reposició de patis, desmuntatge de tanques i altres
instal·lacions existents per la implantació dels mòduls i de les seves
construccions associades.
Incorporació gràfica completa dels diferents mòduls prefabricats a
instal·lar, sense incorporar el cost del seu trasllat i muntatge dins la
documentació del pressupost.
El coordinador de seguretat i salut serà també el coordinador de l’obra
de bases i fonament, així com també de les fases de la implantació del
mòdul i acabament de les obres.
El Departament d’Ensenyament facilitarà el lliurament del Pla de
Seguretat i Salut, designació de recurs preventiu, de l’empresa
corresponent que realitzarà la instal·lació dels mòduls.
Les portes del mòdul han d'obrir capa fora.
Rampes i escales han de complir el DB -SUA. Passamans als dos
costats (dobles per primària:70-90 cm). Pendents màx. rampes, mida
mínima replans intermitjos 1,50 m.
Baranes alçada 1.1 O m. si desnivell més gran de 0,55. Sinó poden ser
de 0.90 m.
Separació barrots baranes 1O cm primària. 15 cm secundària.
Baranes No escalables.
La mida dels graons ha de ser 30 x 16 cm. No poden ser de relliga.
El graó ha de ser continu.
Controlar l'existència de sortides d'emergència dels mòduls. En
principi els de més de 45 m2 d'aula les haurien de tenir. Els altres
van a criteri de les delegacions.
Falta per detallar les escales de la sortida d’emergència del
mòdul (mida graons 30x16 cm, mida longitudinal i transversal
replans, n° graons, alçada barana 1,1Om, alçada passamà entre 90 i
95cm, espai entre barrots 15cm).
El projecte ha de contemplar escomeses de les instal·lacions

-

-

-

Baixa tensió
El Departament per a la legalització de Baixa Tensió del conjunt per part
de l’equip redactor i direcció facultativa, lliurarà la documentació
següent:
Instal·lació preexistent:

Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió
(Butlletí)

Contracte vigent de Manteniment de la instal·lació
existent

Certificat d’inspecció periòdica FAVORABLE

Última factura del subministrament elèctric del
centre.

-

Instal·lació interior del mòdul:

Projecte tècnic

Certificat de direcció i acabament de l’obra ELEC 4

Relació d’instal·lacions auxiliars ELEC 5

Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió
(Butlletí)

Contracte vigent de Manteniment de la instal·lació
existent

-

El Departament informarà del sistema de calefacció i potència
necessària.
El tècnic/s que el licitador contracti com a responsable i per la
legalització de les instal·lacions, definirà les necessitats d’ampliació o no
de les potències a contractar, i en farà la gestió corresponent en fase de
projecte.
Caldrà preveure la modificació o increment de quadres elèctrics.
L’actuació a desenvolupar per a Infraestructures.cat, i el licitador,
inclourà la legalització de tot el conjunt, incloent la instal·lació del
mòdul, dins un únic expedient.

-

-

-

-

-

Documentació:

d'aigua, electricitat, sanejament i veu i dades.
Plànols de pressa de terra.
Quan coincideixi amb una zona d'accés al mòdul, caldrà preveure
canals de recollida d'aigua de la coberta.

Veu i dades
Caldrà preveure la connexió de veu i dades amb un cable de categoria 6,
degudament entubat, de connexió entre el mòdul i Rack.
No es preveurà la configuració de la xarxa ni ampliació i/o modificació
de Rack.
Per a la xarxa de sanejament
Als desaigües es deixarà la conducció fins al final del mòdul per
possibles ampliacions. El punt d’escomesa es dissenyarà pensant amb
les possibles ampliacions, en funció de la cota de sanejament i
pendents.
Les aigües plujanes no es recolliran, si no s’indica el contrari.
Caldrà preveure la partida de connexió del sanejament dels mòduls

-

Xarxa d’aigua
Caldrà gestionar els butlletins corresponents
Previsions de caire general
Caldrà incorporar xarxa de corrugats i tubs en previsió a noves
connexions a mòduls

-

Cal definir el pressupost de Supressió de Barreres Arquitectòniques.

Pressupost:

-

Incorporar la fitxa de Gestió de Residus. l'import de la fitxa de
la memòria ha de coincidir amb el del pressupost.
Incorporar les instruccions d'ús i manteniment, excepte als
projectes de demolició de bases de mòduls.
Incorporar l’Estudi Bàsic de Seguretat í Salut.
Incorporar la Memòria d'Execució. Termini màxim 2 mesos en bases
mòduls.
Incorporar el Control de Qualitat del projecte.
Incorporar Plec de Condicions.
Dintre de cada lot els projectes que el composen han d'estar per
separat, apart de 1 document específic de l’agrupació.
Tota la documentació ha d'estar signada.
La gestió de residus ha de ser un capítol independent del pressupost.
L'estudi bàsic de seguretat i salut no ha d'estar valorat al pressupost(
PEM inferior a 375.000 €)
El control de qualitat no ha d'estar valorat al pressupost.
Cal incloure al pressupost la legalització de la instal·lació. que inclogui la
inspecció.
No s'admeten partides d'imprevistos.
No s'accepten partides de % d'amidament per excés d'excavació o similar.
Despeses indirectes del 4%
IVA del21%.

ANNEX 2

Per al lliurament i seguiment de tots els projectes executius: maqueta i definitiu
per aprovació, inici de les obres i pel tancament d’aquestes.
1. Consideracions generals
El format en paper per al lliurament dels expedients és DIN A4, d’acord amb les
indicacions donades en els manuals d’estructuració informàtica i d’enquadernació
d’Infraestructures.cat, incorporant a DIN A3 plegat a DIN A4 tota la documentació
necessària corresponent a la part gràfica del projecte.
Els diferents expedients a lliurar en paper, tant si el projecte correspon a una o a
més d’una actuació, es lliuraran dins una caixa DIN A4 degudament etiquetada
amb les caràtules corresponents a tapa i llom, que contindrà totes les actuacions,
a la vegada enquadernades independentment per cada actuació/centre del lot.
Per la etiquetació dels diferents exemplars caldrà fer referència al títol general del
projecte, clau del projecte i relació de centres on s’hi actuarà, per cadascuna de
les enquadernacions de les diferents actuacions del lot s’indicarà, a part del títol
del projecte i clau, el nom del centre.
A la vegada, i dins també d’un sobre enganxat a la caixa que conté el/s projecte/s
de cada centre o actuació, s’introduiran 1 CD en format pdf que contindrà el
document complet del projecte a licitar; aquest estarà estructurat amb “marcadors
clarament diferenciats”, per actuacions/centres, i d’acord al manual
d’estructuració informàtica d’Infraestructures.cat.
Dins dels projectes que continguin en el lot més d’una actuació/centre,
s’incorporarà diferenciat de la resta d’expedients de cada actuació, ”l’expedient
d’agrupació”, s’enquadernarà en paper independentment de cadascuna de les
actuacions, s’estructurarà en un marcador diferent, i contindrà:
-

Una memòria resum amb referència a les memòries de cadascuna de les
actuacions.
Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut segons el
cas, també amb referència a les diferents actuacions.
Gestió de residus, amb referència i sumatori de les diferent actuacions.
Pla de Control de qualitat en referència als diferents plans de qualitat,
indicant-hi l’import resum i sumatori de les actuacions.
Un Pla de treballs resum, on s’han de relacionar conjuntament els diferents
plans de treballs de les actuacions que hi ha dins el lot.
Plec de Prescripcions Tècniques, també indicant amb referència a
cadascun del plecs.
Documentació gràfica i resta de documentació executiu també amb
referència a la documentació associada per a cadascuna de les actuacions.
Pressupost i resum: per a la justificació de preus, quadres de preus i
justificació es remetrà a les corresponents de les diferents actuacions. Per
al propi pressupost de l’agrupació i resum d’aquest en format TCQ, cada
actuació/centre correspondrà a un capítol d’aquest. Aquest pressupost de
l’agrupació serà el que correspondrà a la licitació de les obres.

2. Documentació a lliurar per a la supervisió i seguiment del projecte
executiu maqueta.

Si no s’indica el contrari per Infraestructures.cat i amb el seu vist i plau, aquesta
documentació es lliurarà directament pel licitador al Departament
d’Ensenyament.


1 exemplar paper amb la documentació completa del projecte executiu,
enquadernat d’acord a tot l’indicat en l’apartat anterior.



1 CD amb format pdf i 1 CD amb suport informàtic degudament etiquetats.

3. Documentació final a lliurar a Infraestructures.cat per l’aprovació del
Projecte.
Còpies definitives de projecte executiu definitiu (paper, pdf, suport informàtic) a
lliurar a Infraestructures:

-

3 Projectes complerts en paper, d’acord al formats indicats, amb un pdf
incorporat a cadascun del expedients que s’adreçaran al Departament
d’Ensenyament des de Infraestructures per l’aprovació.

-

4 CDs en suport pdf i 4 suports informàtics, 2 de cada pel Departament i 2
de cada per Infraestructures. Dels 2 per Infraestructures.cat, s’adreçarà 1 al
Departament, i que aquest retornarà a Infraestructures amb l’aprovació
definitiva.

-

Qualsevol altra còpia addicional del projecte complet, en paper o suports
informàtic, o projectes per centre/actuació del lot, que precisi el
Departament o Infraestructures per la tramitació de permisos i llicències.

4. A lliurar a Infraestructures prèviament a l’inici de les obres:
-

Assumeix D.O. (4 originals)
Assumeix D.E (4 originals)
Designació Coordinació de Seguretat i Salut (4 originals)
Aportació de les aprovacions dels plans de seguretat de cada centre a les
respectives SOM del Departament.

5. Lliurament a Infraestructures la finalització de les obres, i per cadascuna
de les actuacions en el casos on hi ha més d’una actuació.
-

Legalitzacions B.T.
Butlletins
Certificats final d’obra
Certificats finals d’Instal·lacions (en aquells casos que es precisi)
Compliment del Pla de Control de Qualitat
CDs amb plànols de l’obra executada, PDF i dwg, legalitzacions i certificats.
Certificació d’eficiència energètica de final d’obra (en aquells casos en els
que es precisi).
Lliurament de la documentació final d’obra que és preceptiu incloure en el
llibre de l’edifici, existeixi aquest o no.

ANNEX 3

Terminis del servei

Termini màxim per a la redacció del projecte: 1 mes
Termini màxim per al lliurament de la maqueta: 0,5 mesos
Termini màxim per a lliurar el projecte executiu definitiu: després d’una setmana
d’haver rebut l’informe d’incidències resultant de la supervisió de la maqueta.

Termini per a la Direcció Facultativa de les obres:
Els Treballs de Direcció Facultativa: Direcció d’Obra, Direcció d’Execució, Coordinació
de Seguretat i Salut, i la resta de tasques incloses per aquests treballs, s’iniciaran
quan comencin les obres , i continuaran durant el període d’execució de les mateixes, i
fins a la seva recepció i liquidació.

