PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES REGULADORES DE LA CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL CONTRACTE MIXT D’OBRES I
SERVEIS PER LES REPARACIONS IMPORTANTS DE LES INFRAESTRUCTURES
URBANES DEL MUNICIPI D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

1. OBJECTE
És objecte d’aquest Plec la regulació de les condicions tècniques referides al contracte
mixt d’obres i serveis per las reparacions importants de les infraestructures urbanes
del municipi d’Esplugues de Llobregat i que són competència municipal.
Els elements que conformen les infraestructures urbanes són els de la xarxa de
clavegueram i de rec del subsòl, els elements de la xarxa viària urbana: carrers,
aparcaments, espais lliures, voreres, escocells, rampes, escales les places, jardins i
parcs públiques, i senyalització.

2.- DESCRIPCIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES
Els treballs objecte d’aquest contracte són tots aquells mitjançant els quals es realitzen
les obres, demolicions, moviments de terres o d’altres complementaris que siguin
necessaris per a la renovació i millora de les infraestructures urbanes, inclòs les
instal·lacions complementàries i subministrament de tot tipus de material.
Els treballs que s’executaran són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renovació de paviments i vorades de tot tipus
Construcció de nous paviments de tot tipus
Enderrocs i reposició de paviments
Excavació manual i a màquina de terres, residus de la construcció, etc..
Explanacions, compactacions, execució de bases i subbases de paviments...
Fonamentacions, col·locació de materials prefabricats
Execució de camins, drenatges, zones d’estada de parcs i jardins..
Construcció de claveguerons.
Construcció d’arquetes i embornals per a sanejament
Construcció de guals per a passos de vianants
Construcció de tancaments i altres elements de serralleria situats a l’espai
públic
Treballs de senyalització horitzontal i vertical
Recrescuts de calçades per a passos de vianants

Aquests treballs, tenen la consideració de reparacions menors, des del punt de vista
del que s’especifica al Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de obras, actividades y servicios de los entes locales, al no revestir d’una
complexitat tècnica constructiva tal que requereixin realitzar obres arquitectòniques
bàsiques que requereixen de la tramitació d’un projecte constructiu.
No obstant, el contracte contempla un servei per al desenvolupament de tota la
documentació tècnica necessària (memòria, plànols, pressupost...) per tal de definir i
executar les actuacions a desenvolupar.
Respecte de la qualificació d’aquestes obres segons la tipologia d’inversió a realitzar,
es poden catalogar com a Reparacions Importants, que poden:
•
•

Increment de la capacitat
Increment del rendiment
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•
•

Increment de l’eficiència
Increment de la vida útil

O com de reforma d’un immoble ja existent per la seva:
•
•
•
•
•

Ampliació
Modernització
Adaptació
Adequació
Reforç

3.- CONDICIONS TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
Les condicions tècniques que seran d’aplicació a l’obra són les recollides en els “Plecs
de Condicions Tècniques per obres d’urbanització” elaborats per l’ Institut de
Tecnologia de la Construcció de Catalunya ( ITEC ), en la versió de l’any en curs del
contracte o, en tot cas, la més recent.

4. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS
4.1 Recursos humans
L'empresa adjudicatària posarà a disposició del contracte un Cap d'Obra, amb la
titulació mínima de Tècnic d'Arquitectura o Enginyeria de la branca de la construcció
que serà el responsable del contracte i interlocutor amb l’Ajuntament per totes les
qüestions relatives a l’execució del contracte, qüestions tècniques i econòmiques, etc..
La seva dedicació serà com a mínim a mitja jornada durant tot el contracte.
També hi haurà un encarregat d'obra, amb una dedicació exclusiva al contracte durant
l'execució dels treballs que hi hagi encarregats. És a dir, sempre estarà a peu d’obra.
Tots dos nomenaments hauran de comptar amb l'acceptació per part de l'Ajuntament.
En el supòsit que l'adjudicatari volgués canviar el Cap d'Obra o l’encarregat, aquest
haurà de ser prèviament acceptat per l'Ajuntament.
El contractista haurà de nomenar un recurs preventiu i garantir que estigui sempre a
peu d’obra. El nomenament ha d’anar acompanyat de la justificació de la seva
formació en prevenció de riscos. Aquest recurs pot ser el mateix encarregat.
L'empresa adjudicatària aportarà la resta de personal facultatiu, tècnic i auxiliar
necessari per portar a terme qualsevol dels treballs objecte del contracte. En especial
es fa esment a la realització de treballs de topografia allà a on siguin necessaris per tal
de poder definir els treballs a executar. Els Serveis Tècnics Municipals decidiran els
casos en els que el contractista realitzarà i assumirà el cost, abans de l’inici dels
treballs, d’un aixecament topogràfic.
La resta de personal que executi els treballs haurà de comptar amb la qualificació
professional adient en cada cas. L’Ajuntament, a part de la documentació que
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requerirà amb les certificacions, podrà exigir en qualsevol moment la presentació de la
qualificació professional de qualsevol operari que estigui realitzant treballs relacionats
amb el contracte.

4.2 Materials
L'adjudicatari haurà d'acreditar la procedència dels materials que es puguin utilitzar,
aportant les mostres, certificats i dades necessàries, els quals hauran de complir amb
les característiques del Plec de Prescripcions Tècniques de l'ITEC.
Els serveis tècnics municipals es reserven el dret a rebutjar el material que no
consideri adient per la feina requerida.
L’Ajuntament es reserva el dret de subministrar els materials i productes dels que
cregui convenient per tal de que siguin utilitzats en alguna actuació realitzada pel
contractista.
Els materials de recuperació són propietat municipal i, per tant, l’Ajuntament es reserva
el dret de destinar-los a l’ús que cregui més convenient. El contractista resta obligat a
dipositar-los en qualsevol punt del municipi que indiquin els Serveis Tècnics
Municipals, amb el càrrec corresponent a la partida de transport de material adequada
de la base de dades d’ITEC.

4.3 Maquinària i eines
L'empresa adjudicatària aportarà tots els vehicles, màquines i eines necessàries per
tal de realitzar adequadament totes les funcions o tasques encomanades d’acord a
l’objecte del contracte, així com pels subministraments que siguin necessaris, sense
cap càrrec addicional al que es preveu al contracte.
Els vehicles i les màquines que s'utilitzen tindran les condicions requerides per al fi
que es destinen, tant pel que respecte a la seguretat així com les conveniències
d'estètica i condicions sanitàries, complint les exigències de l'Ajuntament pel que fa a
la seva identificació col·locant distintius amb les característiques que s'indiquin en llocs
visibles de les mateixes d’acord a l’apartat d’imatge corporativa.
Tot el material, tant vehicles com a maquinària, es trobarà en perfecte estat d'utilització
i conservació i tindrà el corresponent marcatge CE o certificat d’homologació.
L'adjudicatari haurà d'aportar quants complements o accessoris es precisin per a una
bona realització de les obres i disposarà de les reserves corresponents per poder
complir amb els terminis fixats en la planificació de les obres. Tots ells hauran de
trobar-se en perfecte estat de conservació i neteja en tot moment, a partir del primer
dia de l'inici de les obres.
L'adjudicatari disposarà de vehicles destinats al transport de terres i runa. Quedarà
prohibit l'acopi de terres i runa a la vorera o calçada si no es per la seva immediata
utilització com a material de reblert.
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Com a mínim, millorable en la oferta, la maquinària que es posa a disposició del
contracte serà:
•

Excavadora giratòria per moviments de terres i amb els accessoris necessaris
per demolicions

•

Retroexcavadora per moviments de terres i amb els accessoris necessaris per
demolicions

•

Mini-excavadora per moviments de terres i amb els accessoris necessaris per
demolicions

•

Camió grua de 3,5 Tn

•

Camió grua de com a mínim 20 Tn

•

Rodet per compactació de rases

•

Rodet per compactació d’esplanades

•

Martells compressors manuals, formigoneres d’obra, grups electrògens portàtils

4.4 Magatzem
L'empresa adjudicatària disposarà (o llogarà) d’un magatzem com a màxim a 30 km de
recorregut del centre d’Esplugues i amb un emmagatzematge de material comú
suficientment, per respondre a qualsevol intervenció amb caràcter d'urgència.
En tot cas, disposarà en stock, del següent:
•
•
•
•
•

Tanques
Elements de senyalització provisional d’obra
Maquinària i eines necessaris per prestar els treballs d’emergència, com una
retroexcavadora i un camió grua de 3,5 Tn
Martells compressors manuals, formigoneres d’obra i grups electrògens
portàtils
Eines de paleteria

4.5 Programació d’actuacions
L’Ajuntament enviarà una proposta d’actuacions a realitzar per tal de que siguin
programades mensualment, buscant l’eficiència a l’hora d’executar-les al poder
destinar recursos a diferents actuacions.
No obstant, l’Adjudicatari restarà obligat a realitzar les actuacions que sigui requerit per
l’Ajuntament d’acord a l’estipulat en aquest plec. El contractista haurà de preparar una
proposició tècnico-econòmica seguint el següent procediment:
• L’Ajuntament comunicarà l’actuació a realitzar o la prioritzarà d’entre el llistat
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d’actuacions pendents.
• El contractista revisarà l’actuació en un màxim de 2 dies des de la comunicació
per part de l’Ajuntament excepte en els casos en els que sigui considerada
urgència, llavors haurà de seguir el procediment i terminis d’execució de
d’actuacions urgents.
• El contractista prepararà una proposta de solució de la incidència, sempre
d’acord a les directrius dels Serveis Tècnics Municipals, a partir dels preus
unitaris del contracte i de la base de dades de preus de la construcció de
l’ITEC , d’acord al procediment que s’indica al següent apartat, en un termini
màxim de 4 dies laborables des de la comunicació de l’actuació a valorar.
• En cas de que els Serveis Tècnics Municipals ho considerin necessari, el
contractista elaborarà els plànols i croquis que siguin necessaris per tal de
definir l’actuació demandada i/o poder-la presentar a l’equip de govern perquè
sigui validada.
• El contractista proposarà un termini d’execució per cada actuació que haurà de
complir. Cas contrari s’aplicaran les penalitzacions corresponents.
• L’execució de l’actuació sempre restarà condicionada a l’aprovació expressa
dels Serveis Tècnics Municipals, degudament signada sempre abans de la
seva execució, conjuntament amb l’aprovació expressa del pla de seguretat o
avaluació de riscos (veure punt 11 del plec).
• L’actuació es certificarà d’acord als treballs realment executats, sempre d’acord
als criteris plantejats prèviament i a les variacions que s’hagin pogut produir
durant l’execució de l’obra que hagin rebut l’autorització expressa dels Serveis
Tècnics Municipals.
La proposició tècnico-econòmica estarà composada per:
• Memòria descriptiva
• Pressupost, a partir dels preus unitaris del contracte i de la base de dades de
preus de la construcció d’ITEC
• Termini d’execució
• Plànols o croquis necessaris per la definició de l’actuació (estat actual i
proposta)

4.6 Oficina Tècnica
L’objecte d’aquesta Oficina tècnica, és la de desenvolupar tota la documentació
tècnica que sigui necessària per tal de prioritzar i executar posteriorment les obres
objecte d’aquest contracte.
Funcions específiques:
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• Realitzar pressupostos estimatius de les actuacions que l’Ajuntament indiqui
amb un desviament màxim estimat del 15% per tal que puguin ser prioritzades
les actuacions en funció del seu cost.
• Desenvolupament de la documentació tècnica necessària per tal de
desenvolupar les obres objecte del contracte i que poden ser memòries
tècniques, plànols de planta i de detall, pressupostos detallats, etc.
• Supervisió de l’execució de les obres perquè siguin executades d’acord a la
Direcció Facultativa municipal.
• Control econòmic de les obres, certificacions mensuals
• Assistència a totes les reunions i visites d’obra que siguin convocades per
l’Ajuntament i / o Direcció Facultativa de les obres.
• Tots els treballs de topografia que siguin necessaris per a determinar les
actuacions a realitzar o desenvolupar la documentació tècnica que els
defineixen.
• Legalització de les instal·lacions que així ho requereixin d’acord a la seva
normativa sectorial, com poden ser instal·lacions elèctriques o d’enllumenat.
Procediment per a la valoració de les actuacions a realitzar:
•

El contractista revisarà l’actuació indicada en un màxim de 2 dies des de la
comunicació per part de l’Ajuntament (temps de resposta); i el temps de
presentació del pressupost estimatiu indicat (temps de resolució) no serà
superior mai a 4 dies laborables des de la revisió efectuada.

Els pressupostos estimatius estaran composats per:
•

Pressupost estimatiu, a partir dels preus unitaris del contracte i de la base de
dades de preus de la construcció d’ITEC, amb un possible desviament màxim
del 15%

•

Plànols de l’actuació (estat actual i proposta) quan s’indiqui específicament.
Haurà de tenir suficient detall per a garantir la bona execució de l’obra,
perfectament acotats en tots els seus detalls.

Les actuacions de més complexitat disposaran de tota la documentació tècnica que
sigui necessària per executar l’actuació, incloent memòria tècnica, instruccions
d’execució, plànols generals i de detall i pressupost detallat. Serà l’Ajuntament el que
determinarà els casos en els que s’ha de desenvolupar aquesta documentació.
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4.7 Horari d’execució de les obres
Excepte les urgències, els treballs es realitzaran prioritàriament de dilluns a divendres
de 8 a 20 hores, amb l’excepció feta d’aquells casos singulars que requereixin la seva
realització en altres horaris i segons indicacions dels Serveis Tècnics Municipals i/o
Policia Local.
Els treballs catalogats com d’emergència es podran prestar en qualsevol horari,
respectant, en tot cas, la normativa sobre sorolls i medi ambient que correspongui.

4.8 Treballs d’emergència
Per a casos d'emergència, l'adjudicatari disposarà d'un servei de guàrdia 24 hores que
estarà atès pel personal amb capacitat per atendre avisos, reclamacions, instruccions,
etc. les quals les tramitarà al tècnic responsable de l'empresa.
En dies festius i fora de l'horari normal, l'adjudicatari intervindrà a requeriment del
responsable del contracte en actuacions que pel seu caràcter d'emergència siguin
necessàries i disposarà d'un telèfon permanent de contacte i un mínim de mitjans
humans i mecànics per afrontar aquestes situacions imprevistes o d'urgència.
Les actuacions que es consideraran d’emergència són, bàsicament:
•
•
•
•
•

Nevades
Inundacions
Esfondraments greus
Esllavissades
D’altres que activin el protocol d’emergència municipal

En cas d’haver d’actuar en aquests casos, es prolongarà l'acció dels equips mentre
sigui necessari, establint torns pel personal.
En aquests casos, l'empresa posarà a disposició tots els seus recursos tècnics i
humans fins a solucionar el problema.
El temps de resposta per a les emergències haurà de ser inferior a dues hores.

5. CRITERIS PER LA VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES ACTUACIONS – OFICINA
TÈCNICA
Els preus i definició de les partides que ha de servir de base per valorar les obres són
els preus unitaris del contracte (aplicant la corresponent baixa lineal oferta pel
contractista) i els que figuren a la base de preus de l’Institut de Tecnologia de la
Construcció de Catalunya per l’any en curs: “Preus de referència, plecs de condicions
tècniques, dades ambientals i productes comercials”, elaborades per l’Institut de
Tecnologia de la Construcció de Catalunya ( ITEC ) per la resta de casos ((aplicant la
corresponent baixa lineal oferta pel contractista)
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El preus de referència a considerar resulten de l’aplicació dels paràmetres previstos en
el banc de dades Bedec que s’indiquen:
•
•
•
•
•

Àmbit preus: Barcelona
Àmbit plecs: Catalunya
Obres d’urbanització PEM (cost execució material fins 0,402 M€)
El tipus de preu: el cost directe inclou ma d’obra, materials, maquinària i
despeses auxiliars
Empresa: obra pública amb empreses

La consulta dels Plecs de Condicions i els Preus de Referència està disponible a la
web de l’ITEC.
El preu inclou el cost de la mà d'obra, maquinària, materials, transport, eines, o
qualsevol altre concepte que siguin necessaris per efectuar el treball.
Per tant, tots els treballs, medis auxiliars i materials que siguin necessaris per a la
correcta execució i acabat de qualsevol unitat d’obra proposada en la valoració
econòmica per part del contractista i validada pels Serveis Tècnics Municipals estaran
inclosos en la mateixa encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició
o descripció dels preus (de la base de dades d’Itec, del contracte o del preu proposat
pel contractista).
Del detall de partides d’obra que es pren com a base per al càlcul del preu de
l’actuació es desprèn el Preu d’Execució Material (P.E.M.).
Un cop es disposa del PEM cal:
•

•
•
•
•
•

Afegir el pressupost de les mesures previstes al Pla de Seguretat i Salut, sent un
% fix, no variable del 2,5% del P.E.M. si no es tracta d’una obra amb una
problemàtica molt específica. En tot cas caldrà sempre justificar-ho i ser validat per
part del tècnic de seguretat municipal (% no variable).
Afegir el pressupost d’oficina tècnica, sent un % fix, no variable del 3% del P.E.M
(% no variable).
Afegir el 13 % del P.E.M.en concepte de despeses generals (% no variable)
Afegir el 6 % del P.E.M. en concepte de benefici industrial (% no variable)
Al subtotal que surt de la suma de P.E.M, despesa en Seguretat i Salut, Benefici
Industrial i Despeses Generals serà el cost abans d’impostos
Al cost abans d’impostos s’afegeix l’IVA com una partida independent

El quadre resum de les actuacions serà similar al següent (es tracta d’un exemple
numèric):
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PRESSUPOST EUROS
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

426.570,94

2,5% SEGURETAT I SALUT

10.664,27

3% OFICINA TÈCNICA

12.797,13
450.032,34

13 % DESPESES GENERALS

58.504,20

6% BENEFICI INDUSTRIAL

27.001,94

TOTAL PRESSUPOST ESTIMAT PER CONTRACTA

535.538,48

21 % IVA

112.463,08

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA

648.001,56

6.- PREUS NO INCLOSOS EN LA BASE DE DADES DEL CONTRACTE NI EN LA
BASE DE DADES D’ITEC.
En general, si el nou preu es pot deduir aritmèticament a partir de la base de preus de
l’ITEC, es formularà aquest preu pels serveis tècnics municipals de forma raonada i es
sotmetrà a la conformitat de l'adjudicatari.
Només en el cas de no existir rendiments i/o preus aplicables o en el de
subministrament de mobiliari o elements molt específics, es fixarà el preu contradictori
de mutu acord entre el contractista i els Serveis Tècnics, en base a criteris similars al
dels quadres de preus i a valors de mercat.
El preu acordat inclourà tots els mateixos conceptes que el de Preu d’Execució
Material i sumarà com una partida més d’aquest concepte.
En el cas de ser un material de subministrament, es posarà el Preu de Venta al Públic
d’acord al catàleg oficial del fabricant i se li aplicarà el mateix descompte sobre la base
de preus d’ITEC que hagi ofert el contractista.
En cas de no arribar a un acord en dits preus, prevaldrà el criteri dels Serveis Tècnics,
els quals hauran de justificar tècnicament la seva valoració.
No obstant, i en cas de no poder arribar a un acord, els Serveis Tècnics es reserven la
possibilitat d’executar l’actuació per un tercer.
En el cas de preus contradictoris que no estiguin inclosos en la base de dades d’ITEC
o la del contracte durant l’execució dels treballs es procedirà de la mateixa forma.

7. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA
•

Facilitar a la direcció de l’obra i a l’ajuntament l’accés a tota la informació, tant
documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant
l’execució de les obres.
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•

Complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions vigents en matèria fiscal,
laboral, de protecció a les persones amb disminució, de seguretat social i de
seguretat en el treball, i haurà d’obtenir al seu càrrec tots els permisos
necessaris per a l’execució de l’obra.

•

Amb la finalitat de reduir les molèsties que l'obra pugui ocasionar, el
contractista informarà prèviament i amb la deguda antelació al Servei de Policia
Local d'aquelles actuacions que puguin afectar a la mobilitat i a l'accessibilitat.
Aquest Servei supervisarà la col·locació i manteniment de la respectiva
senyalització provisional per part del contractista, i sempre al seu cost.

•

Netejar de forma diària i sistemàtica la zona d’obres i la via pública que resulti
afectada per la realització de les obres, així com les zones adjacents.

•

El contractista protegirà, al seu cost, els arbres que es trobin dins de l’àmbit
d’obres i que no estiguin afectats per les obres. En tot cas resta obligada a
prendre totes les mesures que els serveis tècnics donin per tal de protegir
l’arbrat de cops de maquinària que els puguin fer malbé. En cas de que algun
arbre pateixi danys que comprometin la seva supervivència, el contractista
plantarà un exemplar de la mateixa tipologia i mides allà a on l’indiquin els
Serveis Tècnics Municipals sense cap cost per l’Ajuntament.

•

Per tal d’accedir als habitatges, comerços o aparcaments privats, el contractista
col·locarà en tot moment plataformes metàl·liques per pas de vehicles, i
sempre que la direcció facultativa ho consideri convenient, passeres amb
baranes per accedir als habitatges. En tot moment, es facilitarà sempre que
l’obra ho permeti, el pas de vehicles per a càrrega i descàrrega.

•

Custodiar el llibre d’ordres i assistència, el d’incidències i el de subcontractació.

•

Efectuar les connexions dels serveis provisionals, col·locar les tanques de
l’obra i fer-se càrrec de les despeses corresponents.

•

Responsabilitzar-se que tots els elements metàl·lics de la instal·lació que
estiguin a l’abast tant dels vianants com del personal que els hagi de
manipular, es connectin amb presa de terra segons la Instrucció tècnica
complementària ITC-BT-018 del RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova
el Reglament electrotècnic de baixa tensió, i modificacions posteriors.

•

En cas d’avís preventiu o episodi de contaminació atmosfèrica per NO2, tal i
com estableix el protocol d’actuació en cas d’episodis d’alta contaminació per
NO2 i PM10, aprovat pel consell metropolità el 31 de Gener de 2017, es
paralitzaran els treballs de demolició.
De forma habitual, en el moment d’executar els moviments de terres, es regarà
la zona d’obres per minimitzar l’impacte de la pols.

•

Comunicar a l’ajuntament, mitjançant la direcció facultativa, les incidències que
puguin sorgir durant l’execució de l’obra, a l’efecte d’informar-ne oportunament
la ciutadania, en el cas que l’ajuntament així ho requereixi.
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•

S’haurà d’incloure en les despeses del contractista la redacció i la tramitació
davant indústria dels projectes de legalització de les distintes instal·lacions.

•

El contractista també es farà càrrec de totes les despeses necessàries per
traslladar tots els elements de mobiliari urbà que tinguin escomesa elèctrica,
inclosos els drets de les companyies de serveis.

•

En el moment de la recepció de les obres, amb la conformitat prèvia de
l’ajuntament, el contractista retirarà tots aquells cartells d’obra, així com de
qualsevol altre cartell o senyalització que no formi part de la senyalització
definitiva del carrer i/o zona.

•

Les reparacions seran completes per tal de deixar l’obra en perfectes
condicions de funcionament, ben acabada, i seran objecte de garantia, aplicant
el que es disposa en la LCAP.

•

L’adjudicatari assumirà la plena responsabilitat del bon fi de les obres, i serà
l'únic responsable, tant enfront de l'Ajuntament com de tercers, dels danys,
perjudicis i accidents que es puguin ocasionar durant la seva realització.

•

Els serveis tècnics podran exigir repetir les partides d’obra que no estiguin ben
executades.

•

Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar,
amb indicació de les prestacions a subcontractar, la identitat del/s
subcontractista/es i la justificació de la seva aptitud, o en el seu cas
classificació, per dur-ne a terme l’execució.

•

Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat i protecció
de l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball,
d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses
corresponents.

•

Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte,
restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament pels
danys i perjudicis causats, compensant, així mateix, als perjudicats.

•

L’empresa contractista serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis
que s’esdevinguin en els edificis adjacents, en tots els casos en què aquests
danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. Assumirà la total responsabilitat,
amb la completa indemnitat municipal dels danys i perjudicis que s’ocasionin
amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindrà l’obligació
d’indemnitzar a tercers per tots els danys i perjudicis que es causin com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució d’aquest contracte.

•

El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels actes
dels subcontractistes, i si s’escau, dels del personal que li presti serveis i dels
de les altres persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislació
vigent. El contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra
per tercers, abans de la seva recepció.
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•

Totes les despeses derivades de la vigilància de la obra seran a càrrec del
contractista i es consideren inclosos en els preus, pel que no s’abonarà cap
quantitat per aquest concepte.

•

Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte,
restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament pels
danys i perjudicis causats, compensant, així mateix, als perjudicats.

•

El contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil
amb la cobertura suficient per poder afrontar qualsevol eventualitat, que per la
seva actuació, omissió o negligència, sorgeixi en el desenvolupament del
present contracte.

•

Abans de la recepció de les obres, el contractista haurà de realitzar una neteja
a fons de tots els elements de clavegueram de l’àmbit d’afectació de l’obra. Els
elements bàsicament son els pous de clavegueram, col·lectors i embornals.

•

Fer una correcta gestió ambiental del seu servei i prendre les mesures
necessàries per minimitzar-ne els impactes: l’acústic sobre l’entorn, la correcta
gestió dels residus i els embalatges. Així mateix, son a càrrec seu totes les
despeses necessàries per aquesta gestió ambiental, inclosos els possibles
canons d’abocador.

8. SENYALITZACIÓ DELS TREBALLS
L’adjudicatari del contracte està obligat a disposar i col·locar el nombre suficient de
senyals de circulació i proteccions necessàries per a evitar qualsevol accident dels
vehicles, personal en servei o aliè a ell, i que les circumstàncies així ho exigeixin o
l’Ajuntament disposi.
L’adjudicatari senyalitzarà els talls de carrer amb les senyals de trànsit necessàries
segons indicacions del Serveis Tècnics Municipals o la policia local. A més
l’adjudicatari portarà una placa identificativa que serà aprovada pels tècnics dels
serveis municipals.
L’adjudicatari, en cas de que sigui necessari per realitzar les tasques, col·locarà els
cartells de senyalització provisional per prohibir l’estacionament de vehicles, sempre
amb l’antel·lació necessària i avisant a la Policia Local en cada moment per tal de que
en el cas de que hi hagi vehicles que estiguin infringint una senyal el dia de l’actuació
puguin ser retirats per part del Servei de Grua.
Els avisos a veïns tipus “Ajuntament Informa” relacionats amb els treballs de la
contracta seran redactats per l’Ajuntament en funció de la planificació de treballs i
facturats a càrrec de l’adjudicatari. Aquests avisos es realitzaran sempre que l’obra
tingui una certa magnitud o comporti desviaments de trànsit o retirada de places
d’estacionament.
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9. RECEPCIÓ DE LES OBRES
L’Ajuntament realitzarà una visita conjuntament amb el contractista per tal de procedir
a la recepció dels treballs, un cop finalitzats.
Si l’obra no està subjecta estrictament a les indicacions donades per la Direcció
facultativa, o encara fent-ho, els materials no són de la qualitat requerida, s’endevinen
vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fonamentades per creure que
existeixen vicis ocults en la obra executada, el contractista haurà de demolir-la i referla fins deixar-la a completa satisfacció de la Direcció Facultativa.
Les despeses d’aquestes operacions seran a càrrec del contractista.
Si la Direcció Facultativa estima que les unitats d’obra defectuoses són admissibles,
podran ser acceptades, amb la consegüent rebaixa de preus, que serà determinada
per la Direcció Facultativa.
Ni el fet de que la Direcció Facultativa examinés la obra durant la seva execució, així
com els materials, ni la inclusió de partes d’obra en les certificacions eximeixen al
contractista d’aquesta responsabilitat.
En funció de la magnitud de l’obra o la importància d’incorporar les actuacions a
alguna base de dades gràfica o SIG municipal, els Serveis Tècnics Municipals
sol·licitaran al contractista que redacti un projecte final d’obra que contingui el següent:
•
•
•
•
•

Plànol en planta de l’actuació
Plànols de detall en cas necessari
Amidaments finals de l’actuació
Assaigs de control de qualitat
Referències dels materials utilitzats

Un cop donat el vist i plau de la Direcció Facultativa es signarà un acta de recepció
dels treballs per tal de donar conformitat als mateixos i poder procedir a certificar les
obres dintre de la factura mensual.

10. PERIODE DE GARANTIA DE LES OBRES
El període de 12 mesos a partir de la recepció de cada actuació, el responsable del
contracte podrà exigir la des construcció i conseqüent construcció, sense cap cost a
l'Ajuntament, de les obres o unitats d'obra que consideri defectuoses o mal
executades, encara que haguessin estat certificades o abonades.
Aquest període pot ser ampliat per part del contractista com a criteri d’adjudicació del
concurs, tal com consta al corresponent plec de clàusules administratives del
contracte.
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11. SEGURETAT I SALUT
L’adjudicatari està obligat a prendre les mesures de seguretat en el treball
específiques de la legislació vigent.
Tots els equips que es destinin al servei compliran les normes de seguretat vigents i
estaran en bones condicions d’ús i mantindran un bon aspecte extern. Els vehicles
compliran el codi de circulació i estaran al corrent de la Inspecció Tècnica de Vehicles.
Cada vegada que el vehicle passi la ITV, es presentarà una còpia del full d’inspecció
als serveis tècnics municipals.
El contractista prepararà una avaluació de riscos o un pla de seguretat dels treballs a
realitzar per cadascuna de les actuacions, medis de prevenció que aplicarà i valoració
dels mateixos. La forma d’escollir en cada cas la tipologia de document de prevenció
de riscos estarà fonamentada en l’annex del plec i serà obligatori.
El contractista a part de garantir la seguretat dels seus treballadors, avaluarà el risc
que el fet de treballar a la via pública pugui representar a terceres persones (vianants,
vehicles, etc..) garantint la seva seguretat. Aquesta avaluació de riscos haurà de ser
validada pels Serveis Tècnics Municipals prèvia execució de les obres.
Així doncs, l’adjudicatari vetllarà per les condicions de seguretat i protecció vial en les
tasques, per a la qual cosa, haurà de complir en qualsevol moment, les disposicions
legals que s’estableixin en aquest sentit i seguir les ordres i instruccions que donin la
policia local i els serveis tècnics municipals. Els desviaments provisionals seran a
càrrec del contractista, així com la senyalització que requereixi el treball.
L’adjudicatari està obligat a mantenir net l’espai de treball i el seu voltant, per tal
d’oferir un aspecte òptim de l’àmbit d’obra.
L’adjudicatari serà l’únic responsable, tant judicial com extrajudicial, de tots els
accidents de treball que puguin succeir durant l’execució dels treballs objecte del
contracte, per la qual cosa, adoptarà totes aquelles mesures que s’hagin previst en
l’avaluació de riscos, atenent en tot moment les indicacions que formulés el tècnic
municipal encarregat de la execució del contracte.
L’adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que siguin originats durant
l’execució dels treballs objecte del contracte.
L’adjudicatari haurà d’observar allò que es preveu en la Reglamentació vigent sobre
accidents de treballs i malalties professionals, en la que s’obliga a tots els adjudicataris
d’obres públiques objecte de licitació davant les corporacions i entitats oficials, a
contractar la cobertura del risc d’accidents laborals i malalties professionals amb l’
Institut Nacional de la Seguretat Social.
Tots els costos relacionats amb el compliment de la Legislació en matèria de Seguretat
i Salut en el treball es troben inclosos a dintre de la valoració del preu de la contracta,
i, per tant, seran assumits pel contractista sense cap càrrec addicional.

15

El contractista aportarà tots els Equips de Protecció Individual (EPI) necessaris per
evitar els riscos, els quals compleixen amb les exigències essencials de sanitat i
seguretat aplicables al disseny i a la fabricació definides en la legislació aplicable.

12. GESTIÓ DE RESIDUS I ASPECTES MEDIAMBENTALS
El contractista assumirà la gestió dels residus generats per l’execució dels treballs
objecte del contracte i resta obligat a fer una correcta gestió ambiental i prendre les
mesures necessàries per minimitzar-ne els impactes: l’acústic sobre l’entorn, la
correcta gestió dels residus i els embalatges. Així mateix, són a càrrec seu totes les
despeses necessàries per aquesta gestió ambiental, inclosos els possibles canons
d’abocador.
El contractista farà una previsió dels residus que es generaran durant l’execució de les
obres i la gestió que es realitzarà amb aquest residus, d’acord amb les exigències de
la normativa vigent i el marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió
de residus de construcció i demolició, amb el fi de fomentar la seva prevenció,
reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i l’adequat tractament dels
destinats a eliminació.
El contractista presentarà el justificant dels abocaments del residus amb cada
certificació mensual.

13. CONTROL DE QUALITAT I INCIDÈNCIES EN LA QUALITAT DEL SERVEI I
RETRIBUCIÓ
13.1 Control de qualitat
Els Serveis Tècnics Municipals, previ o durant l'execució de les obres, indicaran els
controls que siguin necessaris.
Les operacions de control de qualitat es realitzaran per laboratoris degudament
homologats o aquells que assenyali els Serveis Tècnics Municipals.
Aquestes proves i anàlisis aniran a càrrec de l'adjudicatari en concepte de control de
qualitat, fins a un 1% com a màxim del pressupost anual del contracte en P.E.M.

13.2 Incidències en la qualitat del servei i retribució
Entenent que el control de qualitat és una eina per a la millora del servei i una manera
de comprovar que la feina que es realitza és la que hom espera del contractista, cal
que aquest control repercuteixi sobre l’empresa contractista, sense estar pensat amb
voluntat recaptatòria i amb l’objectiu de la millora constant del servei.
Es defineix per tots els apartats d’aquest punt:
•

Temps de resposta: Temps que transcorre des de la petició de servei per part
de l’Ajuntament (via telèfon o correu-e) fins a la revisió de l’actuació en el cas
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d’actuacions programades o oficina tècnica, o bé fins a la revisió de l’actuació
amb presència de mitjans tècnics i humans en el cas de treballs d’emergència.
•

Temps de resolució: Temps que transcorre des de la revisió de l’actuació fins a
la presentació de les proposicions tècnico-econòmiques o pressupostos
estimatius, o termini d’execució de les actuacions programades o treballs
d’emergència.

•

Horari laboral: De dilluns a divendres laborables de 8h a 18h.

Els SLA definits en el plec de condicions són:
SERVEI
Proposició tècnicoeconòmica
Execució

Execució

Proposicions técnicoeconòmiques –
actuacions programades
Pressupostos estimatius

Horari de
Temps de
cobertura
resposta
Actuacions programades
Laborables
2 dies
Laborables

Temps de resolució
4 dies
Termini d’execució
proposat pel contractista

Treballs d’emergència
0 a 24 hores
2 hores

Continuat i prolongat
mentre sigui necessari

Oficina tècnica
Laborables
2 dies

4 dies

Laborables

5 dies

5 dies

Mensualment i com a documentació adjunta a la certificació, el contractista entregarà
un informe que haurà de contenir per cadascun dels serveis descrits en la taula:
•
•
•

Nombre total de serveis prestats objecte d’SLA, per tipologies
Paràmetres de temps de resposta i temps de resolució per cadascun dels
serveis prestats
Argumentació dels motius de cada incompliment i una proposta d'accions
correctives per tal de solucionar-ho i que no torni a passar (Els Serveis Tècnics
podran optar per no implementar la penalització en casos prou justificats).

Aquests informes hauran d'estar signats per la persona designada per l'empresa
adjudicatària com a responsable del servei, i aquests informes serviran per determinar
la quantitat mensual a facturar.
Les penalitzacions i descomptes en l’abonament de la corresponent certificació seran:
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SERVEI

Horari de
cobertura

Temps de
resposta

Penalitzacions
Temps de
en el temps de
resolució
resposta
Actuacions programades
2 dies per la
A partir del 2n
4 dies per la
revisió de
dia de retràs,
presentació de la
l’actuació,
1% del PEM de proposició, des de la
des de la
l’actuació per
revisió efectuada de
comunicació
cada dia retràs
l’actuació
per part de
en el termini de
l’Ajuntament
presentació
Termini d’execució
proposat pel
contractista

Proposicions
técnicoeconòmiques

Laborables

Execució

Laborables

Execució

0 a 24
hores

2 hores

Proposicions
técnicoeconòmiques,
actuacions
programades

Laborables

Pressupostos
estimatius

Laborables

2 dies per la
revisió de
l’actuació,
des de la
comunicació
per part de
l’Ajuntament
5 dies per la
revisió de
l’actuació,
des de la
comunicació
per part de
l’Ajuntament

Treballs d’emergència
A partir de les 4 Continuat i prolongat
hores de retràs,
mentre sigui
5% del PEM de
necessari
l’actuació

Oficina tècnica
A partir del 2n
dia de retràs,
1% del PEM de
l’actuació per
cada dia retràs
en el termini de
presentació
A partir del 3r
dia de retràs,
1% del PEM de
l’actuació per
cada dia retràs
en el termini de
presentació

Penalitzacions en el
temps de resolució

A partir del 5è dia de
retràs, 1% del PEM de
l’actuació per cada dia
de retràs en el termini
de presentació

A partir del 5è dia de
retràs, 1% del PEM de
l’actuació per cada dia
de retràs en el termini
d’execució
5% del PEM per
qualsevol paralització
de l’actuació no
justificada i acceptada
prèviament pels
Serveis Tècnics

4 dies per la
presentació de la
proposició, des de la
revisió efectuada de
l’actuació

A partir del 5è dia de
retràs, 1% del PEM de
l’actuació per cada dia
de retràs en el termini
de presentació

5 dies per la
presentació de la
proposició, des de la
revisió efectuada de
l’actuació

A partir del 5è dia de
retràs, 1% del PEM de
l’actuació per cada dia
de retràs en el termini
de presentació i quan
el pressupost
estimatiu superi un
desviament superior al
20%
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ANNEX
GUIA PER SELECCIONAR EL DOCUMENT DE SEGURETAT DE LES OBRES
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Índex

Vista anterior

TREBALLS DE
REHABILITACIÓ
I MANTENIMENT

NO
HI HA PROJECTE?

SI

TUNEL,
GALERIA,
SUBTERRANI,
PRESA

SI

SI
RISCOS ESPECIALS
ANNEX II

NO

NO

SI

SI
VOLUM
> 500 JORNADES ?

VOLUM
> 500 JORNADES ?

NO

NO

> 30 DIES
> 20 TREBALLADORS
?

SI

SI

NO

> 30 DIES
> 20 TREBALLADORS
?

NO

SI
PRESSUPOST
CONTRACTACIÓ
> 450759 €

RECOMANACIÓ:
ELABORAR PLA DE
SEGURETAT I SALUT

NO

ESTUDI
BÀSIC DE
SEGURETAT
I SALUT

SI

ESTUDI DE
SEGURETAT
I SALUT

ES REALITZA
PLA DE SEGURETAT
I SALUT ?

NO

PLA
DE SEGURETAT
I SALUT

AVALUACIÓ DE
RISCOS

Nota: El pressupost de contractació referència s’ha d’entendre com el pressupost d’execució de contracta,
el qual integra el pressupost d’execució material.
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