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I.

GENERALITATS

El present Plec de Prescripcions, que formarà part del Contracte, té la finalitat de
descriure els treballs a desenvolupar i enumerar les matèries que han d'ésser objecte
de les figures de planejament, estudis de mercat, estudis de mobilitat, estudis
ambientals i paisatgístics i projectes d’urbanització, tant bàsics com constructius;
definir les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base
per a la realització dels treballs contractats, i concretar la redacció i presentació dels
diferents documents en la realització dels quals ha d'intervenir el Consultor
adjudicatari, perquè els treballs, un cop quedi garantida i assegurada la seva qualitat,
coherència i homogeneïtat, puguin ésser acceptats i rebuts per CENTRALS I
INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES ACTIVITATS LOGÍSTIQUES,
S.A.U. (d'ara endavant CIMALSA).
1. ACLARIMENTS I INFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES
En el decurs de la redacció de cada un dels treballs inclosos en el contracte, el
Consultor podrà sol·licitar tota mena d'aclariments i informacions complementàries, i
fer paleses les consideracions que cregui oportunes a CIMALSA.
CIMALSA procurarà atendre en la mesura que sigui possible les esmentades
comunicacions; ara bé, la manca o el retard en la resposta no es considerarà en cap
moment com a causa de defectes, mancances o retards en la redacció dels diferents
documents, donat que és obligació del Consultor desenvolupar-los sense més
aportacions de CIMALSA que les que figuren en el Contracte i en aquest Plec.
Només es consideraran justificats els retards que s'hagin produït a causa del lliurament
endarrerit d'algun document o de dades que ha de subministrar CIMALSA; en aquest
cas el retard acceptat, com a màxim, serà l'equivalent al desfasament existent entre la
data en què CIMALSA havia de fer el lliurament i la data real.
2. CONSULTES POSTERIORS
El Consultor haurà d’atendre totes les consultes que es facin durant la tramitació dels
documents i fer tots els aclariments que CIMALSA li demani al respecte durant el
desenvolupament dels treballs.
3. INFORME SOBRE LA MARXA DELS TREBALLS. SEGUIMENT I CONTROL
Mentre duri la redacció del document, el Consultor està obligat a informar
detalladament a CIMALSA de l'estat de desenvolupament del treballs en curs. També
facilitarà a CIMALSA les dades corresponents a l'actualització del Programa de
Treballs vigent i realitzarà els lliuraments parcials de la documentació en base a
l’esmentat programa de treballs.
Als efectes de seguiment i control dels treballs, CIMALSA podrà requerir quan ho
consideri necessari, al responsable de cada treball o a qualsevol dels tècnics que
integren l'equip del Consultor, per a examinar els treballs, rebre les explicacions que se
sol·licitin sobre la marxa de les tasques en curs o qualsevol altra qüestió.
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Per altra banda, el personal de CIMALSA queda facultada, quan es consideri
necessari, per a recollir la informació i/o realitzar les comprovacions que s'escaiguin,
dels documents conclosos o en elaboració; i el Consultor queda obligat a prestar
l'assistència que li sigui requerida per a aquest fi.
A les reunions de seguiment i control, el Consultor aportarà la documentació que
s’hagi acordat amb CIMALSA tenint cura en que els documents i plànols de treball
siguin intel·ligibles. El Consultor portarà a les reunions esmentades un plànol de
conjunt que doni idea de la solució global proposada. D’aquestes reunions, així com
dels lliuraments parcials de la feina se n'aixecaran les corresponents actes, que seran
redactades pel Consultor i lliurades a CIMALSA dins dels set dies naturals següents a
la data de la reunió realitzada.
El consultor es responsabilitzarà que en l’espai FTP facilitat per CIMALSA hi hagi la
documentació actualitzada relativa als treballs desenvolupats. Aquesta documentació
es trobarà en format digital i en format pdf (amb una resolució mínima de 300 ppp).
En tant no s’acordi cap periodicitat, aquesta documentació s’actualitzarà com a mínim
un cop al mes, o quan CIMALSA ho requereixi.
4. DETECCIÓ DE DISCONFORMITATS
Si en una inspecció de l'execució dels treballs per part de CIMALSA, o en la
documentació lliurada, es detectés i comprovés qualsevol de les següents
disconformitats:
- La formulació i redacció del document no es desenvolupa amb el personal i els
mitjans establerts en el contracte (o amb d'altres alternatives acceptades per
CIMALSA).
- Es detecta i comprova l'incompliment en el Projecte de normatives vigents i/o
l'incompliment de qualsevol apartat d'aquest Plec.
- Es detecta l’incompliment dels terminis establerts al contracte
CIMALSA, en els esmentats casos, s'atribueix la facultat d'efectuar per ella mateixa o
mitjançant tercers, la redacció o repetició de les parts dels treballs afectades per dites
disconformitats, descomptant els imports corresponents de la quantitat a abonar al
Consultor per la totalitat dels treballs.
La realització de qualsevol de les tasques esmentades no eximirà el Consultor del
compliment del terminis pactats i de les penalitzacions en què pugui incórrer.
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II.

PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ

1. OBJECTE
El Projecte d’urbanització correspon a l’àmbit denominat LOGIS Montblanc, que té una
superfície de 81 Ha i es troba al municipi de Montblanc. La descripció i característiques
de les obres a projectar s’inclou a l’Annex núm. 1.
El Projecte haurà de comprendre la totalitat dels treballs i serveis perquè s'assoleixin
els requisits necessaris per a la correcta i completa definició de les obres a executar,
així com la totalitat de tasques a desenvolupar pel responsable/coordinador en matèria
de seguretat i salut per a la redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut.
Es desenvoluparan les solucions previstes en el Pla parcial, amb les variacions que
s'hagin establert per informació pública o per criteri de CIMALSA. També es tindrà en
compte el contingut de la documentació que CIMALSA lliurarà al Consultor en el
decurs de la redacció del Projecte.
Les variacions, adaptacions, modificacions i possibles canvis a considerar sobre el
previst en el planejament urbanístic, com a conseqüència de la documentació lliurada
per CIMALSA o a causa de les modificacions introduïdes per CIMALSA o pel Consultor
(en aquest cas, prèvia aprovació de CIMALSA), es consideraran també incloses en els
encàrrecs.
2. DIRECCIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS
2.1.- Direcció dels treballs:
La gestió, el seguiment, el control i l'acceptació dels treballs de redacció del Projecte
corresponen a CIMALSA.
Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal adscrit a la
gestió del Projecte tindrà accés, en nom de CIMALSA, en qualsevol moment, a les
dades i documents que el Consultor estigui elaborant sigui quin sigui l'estat de
desenvolupament en què es trobin.
CIMALSA es reserva el dret de redactar ella mateixa, o mitjançant tercers, qualsevol
part del Projecte encarregat.
Amb aquesta finalitat, el Consultor facilitarà les dades precises amb l'antelació
necessària perquè es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels
terminis pactats amb CIMALSA es vegin afectats. En tot cas, si bé el Consultor no està
obligat a assumir el contingut de la feina encarregada per CIMALSA a tercers, sí que
es responsabilitzarà del compliment de terminis i de realitzar els treballs precisos per al
perfecte acoblament de la feina, un cop lliurada, al Projecte.
CIMALSA, juntament amb el Consultor, establirà en cada cas i a l'inici dels treballs, el
règim de reunions de treball a desenvolupar amb l'equip de redacció, així com el seu
contingut.
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2.2.- Autoria dels treballs:
L'autoria dels treballs recaurà en el Responsable de Projectes d’Urbanització.
L’Autor del Projecte es responsabilitza plenament de les solucions projectades, dels
càlculs, de les definicions, dels amidaments i d'altres continguts del Projecte, llevat que
hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb algun (o
alguns) dels criteris o solucions que hagin estat establerts per CIMALSA.
2.3.- Coordinació en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del Projecte i
de l’Estudi de Seguretat i Salut:
L’autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut recau en el responsable/coordinador en
matèria
de seguretat
i
salut
durant
l’elaboració
del Projecte.
El
responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del
Projecte es responsabilitza plenament del contingut de l’Estudi de Seguretat i Salut i
de l’adequació a la normativa d’aplicació i, concretament, a la Llei 31/95, de 8 de
novembre, de seguretat i higiene en el treball i de prevenció de riscos laborals i al
Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció.
2.4.- Signatures i dates:
El Projecte objecte del present encàrrec, haurà d'ésser signat per un Enginyer de
Camins, Canals i Ports, en qualitat d'Autor i disposarà del visat del Col·legi
Professional corresponent.
El responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del
Projecte signarà l’Estudi de Seguretat i Salut i serà visat com a part integrant del
Projecte.
Pel que fa als plànols, CIMALSA indicarà el format dels caixetins en què s'especifiquen
les signatures dels mateixos.
Els documents del Projecte que requereixin d'una responsabilitat especial, segons
criteri de CIMALSA, hauran d'ésser signats pel tècnic responsable de la seva
elaboració, que ho serà, a més, de l'exactitud de la transcripció del contingut dels
esmentats documents.
Es dataran tots els documents del Projecte, expressant el lloc, mes i any de redacció.
3. INICI DELS TREBALLS
Es considera com a data inicial dels treballs a tots els efectes la que figuri en el
document de formalització de l’Encàrrec.

4. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER CIMALSA AL CONSULTOR
Correspon al Consultor l'obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades
necessàries per a la completa elaboració del Projecte encarregat.
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No obstant això, CIMALSA posarà a disposició del Consultor la documentació següent:
-

Topografia informatitzada, a escala 1:500 d’una part de l’àmbit

Seran a càrrec del consultor les dades de camp de topografia, per a complementar la
documentació facilitada.
5. NORMATIVA APLICABLE
Per a la realització del Projecte, el Consultor tindrà en compte la normativa existent i
vigent en el decurs de la redacció del Projecte, obligatòria o no, que pugui ésser
d'aplicació al mateix.
El conjunt llistat que en el seu moment s’hagi cregut oportú introduir en el Projecte,
serà signat per l’autor del Projecte.
6. DOCUMENTS DEL PROJECTE
El Projecte contindrà els documents que s'expressen en la següent relació:
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS
- MEMÒRIA
- ANNEXOS A LA MEMÒRIA
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠

Annex núm. 1:
Annex núm. 2:
Annex núm. 3:
Annex núm. 4:
Annex núm. 5:
Annex núm. 6:
Annex núm. 7:
Annex núm. 8:
Annex núm. 9:
Annex núm. 10:
Annex núm. 11:
Annex núm. 12:
Annex núm. 13:
Annex núm. 14:
Annex núm. 15:
Annex núm. 16:
Annex núm. 17:
Annex núm. 18:
Annex núm. 19:
Annex núm. 20:
Annex núm. 21:
Annex núm. 22:

Antecedents
Topografia
Geologia i geotècnia
Traçat
Trànsit viari
Moviment de terres
Estructures i murs
Ferms i paviments
Senyalització i balisament viari
Hidrologia i xarxa de drenatge
Xarxa de sanejament
Xarxa d’energia elèctrica i enllumenat
Xarxa de comunicacions
Xarxa d’aigua potable, rec i contra incendis
Jardineria i mobiliari urbà
Tancaments
Serveis afectats i ocupacions
Estudi de Seguretat i Salut
Pla d’Obres
Justificació de preus
Pla de Control de Qualitat (1)
Titularitats, conservació i explotació
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DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠

٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠
٠

Plànol índex i de situació general
Plànol d’emplaçament a escala 1:50.000
Plànol de zonificació del Pla parcial o del Pla especial
Plànol de conjunt a escala 1:5000
Plànol de planta de topografia a escala 1:500.
Plànol de planta general a escala 1:1000 o 1:500
Plànols de traçat en planta a escala 1:500
Plantes de detall a escala 1:500 o 1:200.
Perfils longitudinals
Seccions Tipus
Perfils transversals
Plànols de planta de moviment de terres
Estructures i murs (definició geomètrica, definició d’armadures i detalls)
Plànols de ferms i paviments
Plànols de senyalització i abalisament viari
Plànols de drenatge (planta, perfils longitudinals i detalls)
Plànols de sanejament (planta, perfils longitudinals i detalls)
Plànols d’energia elèctrica
- Plantes d’energia elèctrica de mitja tensió
- Detalls de mitja tensió
- Centres de transformació, de comandament i de repartiment
- Plantes d’energia elèctrica de baixa tensió
- Detalls de baixa tensió
Plànols d’enllumenat públic (planta i detalls)
Plànols de comunicacions (planta i detalls)
Plànols d’aigua potable, rec i contra incendis (planta i detalls)
Plànols de coordinació de serveis (planta general, seccions transversals i
cruïlles)
Plànols de jardineria i mobiliari urbà (planta i detalls)
Plànols de tancaments (planta i detalls)
Plànols de serveis afectats i ocupacions
Plànols del pla d’obres
- Desviaments provisionals
- Senyalització i ordenació del trànsit durant les obres
- Reposició de vials
- Fases de les obres

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
El Plec constarà, almenys, dels capítols següents:
- Objecte, abast i disposicions generals del Plec.
- Descripció i desenvolupament de les obres.
- La Direcció de l'Obra.
- Plecs de Prescripcions dels materials bàsics i de les partides d'obra.
DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOSTOS
٠

Amidaments
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٠
٠
٠
٠
٠

Estadística de Partides i Conjunts
Quadre de preus núm. 1
Quadre de preus núm. 2
Pressupostos Parcials
Pressupost General

7. DIRECTRIUS SOBRE EL CONTINGUT DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE
El contingut dels documents del Projecte que hom especifica en aquesta clàusula no
és limitatiu, ja que per Projecte s'ha d'entendre el conjunt de documents i plànols que
en cada cas es precisen, estudiats i redactats en la forma i amb el detall necessaris
perquè l'obra quedi completament definida, i perquè d'acord amb aquests, qualsevol
facultatiu amb la titulació requerida pugui dirigir les obres corresponents.
El Projecte s'estructurarà segons un índex de contingut que figurarà a l'inici dels
documents corresponents.
7.1.- DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS
7.1.0.- Memòria
En un primer apartat, la memòria inclourà una exposició dels antecedents amb la
relació d’aquells estudis i projectes relacionats amb l’objecte de l’encàrrec dels quals
s’indicarà l’organisme o entitat promotora, l’empresa que els ha elaborat, la seva data
d’aprovació, etc.
A continuació s’indicarà l'objecte del Projecte; la situació actual; els condicionants; la
descripció funcional i la justificació de la solució adoptada en els aspectes tècnics i
econòmics. Es descriuran les obres projectades de manera clara, concisa, completa i
ordenada, i la seqüència de la seva execució.
També s'inclouran en la memòria el termini proposat per a l'execució de l'obra, el
pressupost, el període de garantia, les fórmules de revisió de preus, proposta de
classificació del Contractista, etc.
La Memòria disposarà d'un índex dels documents que conté.
7.1.1.- Annex núm. 1: Antecedents
En aquest annex s’indicarà tota aquella documentació considerada convenient per tal
d’informar de les diferents fases administratives per les que ha discorregut el Projecte
fins el moment de la seva redacció. Es farà una relació d’aquelles prescripcions que
s’hauran de complir en la fase d’execució de l’obra.
7.1.2.- Annex núm. 2: Topografia
En aquest annex s'inclouran la totalitat de les dades recollides específicament pel
Projecte Constructiu, referents als terrenys, carreteres, ramals, camins i lleres
afectades i la topografia de detall per a la implantació del sector i els seus accessos
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Així mateix s'inclourà la memòria de l’aixecament topogràfic encarregat per Cimalsa,
amb la implantació de les bases de replanteig i amb els plànols, croquis i fotografies de
la seva situació que permetin la seva localització i reconstrucció en cas de pèrdua.
7.1.3.- Annex núm. 3: Geologia i geotècnia
Inclourà l'estudi geològic i geotècnic efectuat. Els documents d’aquest estudi es
detallen en el punt VIII d’aquest Plec.
7.1.4.- Annex núm. 4: Traçat
Aquest annex contindrà la definició geomètrica dels vials i de les diferents zones, ja es
tracti de zones privades o públiques.
Vials:
Memòria de Característiques que inclourà els paràmetres bàsics i els sistemes de
definició geomètrica. En concret inclourà:
- Els valors resultants dels paràmetres de traçat en planta i en alçat.
- Les diferents seccions tipus usades.
- Els sistemes de definició de les seccions transversals en funció de la
variació de peralts i de sobreamples.
- Els sistemes de definició dels elements geomètrics en enllaços,
interseccions i rotondes.
- Les característiques geomètriques de les voreres i dels elements destinats
a la circulació de vianants.
Definició geomètrica:
- Es definirà la planta i el perfil longitudinal de tots els eixos de càlcul o
alineacions notables, com l'eix de calçades en el tronc i les vores en els
ramals d'enllaç d’interseccions.
- Es definirà l’estat de peralts i l’estat de sobreamples.
- Es subministrarà les coordenades (X, Y, Z) dels punts dels eixos notables
cada vint (20) metres d'interdistància
Replanteig:
- S'explicitaran les dades per a materialitzar els punts definits, a partir de les
bases de replanteig existents o que s'han de construir en la zona.
- Se subministraran les coordenades (X, Y, Z) dels punts de tots els eixos en
cada perfil transversal.
Zones: per a totes les zones, illes o parcel·les en les que s’hagi d’efectuar moviment
de terres es definirà geomètricament la superfície resultant.
Caldrà, així mateix, subministrar qualsevol altra dada que sigui necessària per a definir
i replantejar correctament les obres a executar.
7.1.5.- Annex núm. 5: Trànsit viari
Constarà de:
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Trànsit de vehicles:
S’establirà i es justificarà l’esquema de circulació previst, indicant les
direccions i els girs prohibits.
Es calcularà el trànsit previst en cadascun dels vials de forma desglossada
per a vehicles lleugers i per a vehicles pesants i es verificarà el seu correcte
funcionament.
Per a cada intersecció, rotonda o enllaç, es calcularan els trànsits de
cadascun dels moviments possibles, s’analitzaran les diferents alternatives de
disseny, i es justificarà la solució final adoptada.
Trànsit de vianants:
S’establirà i es justificarà l’esquema de circulació previst, indicant i
justificant la ubicació dels diferents passos de vianants.
7.1.6.- Annex núm. 6: Moviment de terres
En el present annex, es durà a terme l'estudi de les possibles compensacions de terres
i, si s'escau, les necessitats de préstecs i d'abocadors indicant la seva ubicació exacta.
A partir dels estudis geotècnics de materials i la geometria del traçat s'estudiaran els
sistemes d'excavació, justificant els talussos adoptats.
L'excavació de terra vegetal es considerarà separada de la resta i s’haurà de col·locar
a zones verdes o bé portar-se a abocador.
7.1.7.- Annex núm. 7: Estructures i murs
En aquest annex s'inclouran tant les obres de fàbrica de nova planta, amb la
justificació de la solució escollida, com les ampliacions de les obres de fàbrica i murs
existents, si és el cas, les quals s'hauran de projectar basant-se en el seu estat actual i
recollint sobre el terreny totes les dades necessàries per a l'ampliació.
En la zona de ponts i un cop definit l'emplaçament s'aixecarà un taquimètric ampli de
la zona.
7.1.7.1.- Referent al càlcul estructural, per a cadascuna de les obres de fàbrica (i per
cada càlcul efectuat per separat) es confeccionarà un memoràndum que constarà de:
a) Un resum del càlcul que contindrà:
1. Nomenclatura, localització i descripció de l'estructura (o part) projectada.
2. Procés constructiu.
3. Definició i característiques de geometria (s’inclouran els croquis i quadres
necessaris).
4. Característiques del terreny i dels materials emprats incloent un resum i
justificació de les dades geotècniques utilitzades als càlculs i dimensionaments.
5. Normativa aplicable.
6. Hipòtesis i accions considerades.
7. Resultats utilitzats del càlcul efectuat.
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8. Dimensionament de l'estructura, amb l'explicitació, l'anàlisi i la interpretació dels
resultats obtinguts, palesant la seva validació a efectes del compliment de la
normativa i/o especificacions corresponents.
9. Croquis d’especejament per a cadascuna de les activitats de l’estructura, seguint
el mateix esquema utilitzat al pressupost.
10. Elaboració d'un índex que permeti trobar les dades i resultats que s'esmenten,
en el tom o toms que s'adjuntin a part contenint els llistats dels càlculs.
Tots els càlculs tindran en compte els processos de posada en obra, contemplant
els estadis intermedis que impliquin hipòtesis diferents de les de la situació final
prevista, o que suposin coeficients de seguretat inferiors als emprats.
Cas d'utilitzar programes informàtics per fer els càlculs, caldrà precisar el nom del
programa (o programes), versió i data, l'empresa que el comercialitza i les hipòtesis
i simplificacions que es consideren.
Els llistats dels càlculs que s'hagin realitzat s'adjuntaran en tom o toms apart.
b) Projecte de proves de càrrega segons la normativa vigent.
7.1.7.2.- Referent a la definició geomètrica dels elements que es projecten, per a
cadascuna de les obres de fàbrica es concretarà per separat:
- Si és el cas, coordenades dels punts bàsics de l'obra existent immediats a
l'ampliació que es projecta.
- En el cas de creuament de vies, l'estat de rasants i peralts.
- Secció transversal dels cursos naturals d'aigua, si s'escau.
- Càlcul de coordenades dels punts definitoris de l'obra nova.
- Comprovació de gàlibs.
- Coordenades de les vores de les aletes, els estreps, els pilars, els recolzaments de
les lloses, els fonaments de les obres de fàbrica, els recolzaments de neoprè, etc.
7.1.8.- Annex núm. 8: Ferms i paviments
En aquest annex es definiran i es justificaran els ferms i paviments de calçades, vorals,
zones d’estacionament, zones de maniobra, voreres i qualsevol altre element viari de
les obres, amb indicació de la normativa utilitzada.
7.1.9.- Annex núm. 9: Senyalització i balisament viari
En aquest annex es definirà la senyalització necessària tant vertical, com horitzontal o
de balisament, tant si es tracte de senyalització fixa, com variable i tant si es refereix a
senyalització dirigida a vehicles, com a vianants.
L’annex contindrà per als casos anteriors les justificacions i definicions de:
٠ Disposicions de senyals
٠ Disseny de senyals
٠ Materials, suports i ancoratges necessàries
Pel que fa a la senyalització variable, contindrà també la definició del sistema
d’explotació i la seva justificació.
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En aquest annex es descriuran els criteris emprats i es justificaran les solucions
adoptades per a cobrir les necessitats de senyalització i balisament de les obres, tant
provisionals com definitives, d'acord amb la “Instrucción 8.1-IC de señalización
vertical”, la “Instrucción 8.2-IC de marcas viales”, la “Instrucción 8.3-IC de señalización
de obras”; la normativa de senyalització de la Generalitat i la resta de normativa
aplicable la qual s'haurà de ressenyar.
Es farà una descripció detallada de les instal·lacions i elements de senyalització i
balisament que, d'acord amb la normativa esmentada, siguin necessàries per a dur a
terme cada fase de l'obra.
En la descripció s'haurà de fer constar com a mínim la situació i naturalesa dels
accessos a l'obra, les eventuals modificacions de les carreteres i camins existents, així
com la seva afecció en el decurs de les obres.
Per altra banda s'hauran d'estudiar i exposar les alternatives per a desviar el trànsit en
situacions excepcionals.
7.1.10.- Annex núm. 10: Hidrologia i xarxa de drenatge:
S'efectuarà un estudi de les dades climàtiques i de pluviometria de la zona i es
calcularan els cabals de disseny per a cadascuna de les conques o superfícies i les
seves característiques, que afecten els terrenys objecte d'aquest Projecte, per tal de
determinar les seccions hidràuliques necessàries per a desguassar-los, la capacitat de
les lleres o conduccions on s’aboqui, la necessitat o no d’una bassa de laminació i
altres condicionants d’abocament.
Es definiran i dimensionaran les obres de drenatge: caces, cunetons, baixants,
embornals, drens, canalitzacions, pous de registre, etc., atenent, a part de les
consideracions funcionals, a les estètiques, indicant la seva ubicació i assignació de
cabals; i adjuntant la justificació i els càlculs hidràulics de les seccions adoptades,
segons la normativa vigent.
A més es justificarà:
- Els sistemes de drenatges de les explanades dels vials i de les vies fèrries.
- La tipologia de tubs a usar en funció dels cabals previstos i pendents òptimes
- La capacitat hidràulica de les lleres o conduccions on s’aboqui. En el cas, que
la seva capacitat fos insuficient es projectaran les obres necessàries per al seu
correcte funcionament.
En una taula es recolliran les següents dades de totes les obres de drenatge:
nomenclatura i localització, tipologia, característiques geomètriques, superfície de
conca, període de retorn, intensitat de precipitació, coeficient d’escorrentia, cabal de
càlcul, pendent transversal, coeficient de Manning i % de secció lliure.
S’hauran de dibuixar les cotes d’inundació per a l’avinguda dels 500 anys. En el cas
que el nivell d’aigua assolit en un període de retorn de 500 anys afectés algun tipus
d’edificació, s’estudiarà el canvi de cota de l’edificació, es recalcularà el drenatge per
T=500 anys i es redibuixarà la nova cota d’inundació..
També caldrà definir i concretar les modificacions de les lleres afectades per a la
ubicació de les obres de drenatge.
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7.1.11.- Annex núm. 11: Xarxa de sanejament:
Es farà un recull dels càlculs de la demanda d’aigua.
Es definiran i dimensionaran les obres de sanejament indicant la seva ubicació i
assignació de cabals; i adjuntant la justificació i els càlculs hidràulics de les seccions
adoptades, segons la normativa vigent.
A més es justificarà: la tipologia de tubs a usar en funció dels cabals previstos i
pendents òptimes.
En el cas en que fos necessària la instal·lació d’equips de bombament, s’inclouran els
càlculs que permetin la definició de les característiques dels mateixos (cabal, potència,
pressió, etc.).
S’estudiarà la tipologia d’aigües a sanejar i segons resulti es projectaran els sistemes
de depuració necessaris i/o es projectaran les conduccions necessàries per arribar a la
xarxa general de col·lectors
Es faran tots els tràmits necessaris per tal de definir els punts d’abocament, les
condicions tècniques i econòmiques així com característiques dels materials amb
l’ajuntament i/o concessionàries.
7.1.12.- Annex núm. 12: Xarxa d’energia elèctrica:
Es farà un balanç general de càrrega que permeti l’assignació de circuits i el
dimensionament de transformadors d’alimentació.
Caldrà justificar la secció dels conductors d’alimentació a les carregues i la seva
tipologia.
Es realitzaran càlculs de curt circuit en els centres de transformació que permetin
dimensionar els elements de Mitja i Baixa tensió. Així mateix, s’inclourà un estudi de
selectivitats que garanteixi una operació fiable.
Basant-se en els balanços de càrrega, s’establirà la potencia dels transformadors
d’alimentació i l’estructura general dels unifilars dels diferents quadres, per a donar
servei a totes les instal·lacions.
S’inclouran els criteris i justificació de la xarxa de terres associada al Centre de
Transformació i la seva conformitat vers a la normativa vigent.
Hauran de tenir-se en compte les possibilitats de creixement en diferents fases per
adaptar-se a les noves necessitats que per ampliacions successives puguin donar-se
en el futur.
Es faran tots els tràmits necessaris per tal de definir els punts de subministrament, les
condicions tècniques i econòmiques, així com característiques dels materials amb les
companyies subministradores.
7.1.13.- Annex núm. 13: Enllumenat públic
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S’hauran de definir els següents apartats:
- Nivells d’il·luminació per a cada zona.
- Coeficients d’uniformitat en funció de la utilitat de cada zona, a partir dels
corresponents estudis lumínics.
- Escomeses i centres de transformació.
- Línies d’alimentació.
- Tipus i situació de bàculs i columnes.
- Tipus de lluminàries, làmpades i equips d’encesa.
- Xarxes d’enllumenat i de terra.
- Repartiment i equilibri de circuits.
S’indicaran els futurs costos de manteniment i de consum d’electricitat.
7.1.14.- Annex núm. 14: Xarxa de comunicacions
Es dimensionarà la xarxa de comunicacions tenint en compte el número d’operadors
de telefonia i dades que hagin d’operar en el centre, així com les necessitats de
comunicacions privades internes: centralització d’alarmes d’intrusió i d’incendis,
vigilància amb càmeres de televisió, control i comandament de la xarxa d’enllumenat,
estacions de bombeig, etc. A més, es deixaran els corresponents tubs de reserva.
Es faran tots els tràmits necessaris per tal de definir els punts de subministrament, les
condicions tècniques i econòmiques, així com característiques dels materials amb les
companyies de serveis.
S’efectuarà un càlcul de costos desglossat per tal que pugui servir de base a les
diferents possibilitats de concessió dels serveis.
7.1.15.- Annex núm. 15: Xarxa d’aigua potable, rec i contra incendis
Es farà un recull dels càlculs de la demanda d’aigua, així com els de la corresponent
xarxa d’abastament (pressió de servei, diàmetres de les canonades, etc.).
Es justificarà el tipus de canonades a emprar.
En el cas en que fos necessària la instal·lació d’equips de bombament, s’inclouran els
càlculs que permetin la definició de les característiques dels mateixos (cabal, potència,
pressió, etc.).
Es faran tots els tràmits necessaris per tal de definir els punts de subministrament, les
condicions tècniques i econòmiques, així com característiques dels materials amb les
companyies subministradores.
Es definirà i calcularà una xarxa separativa contra incendis amb dipòsit independent,
que es dimensionarà segons l’establert al Codi Tècnic de l’Edificació, en funció de les
tipologies de parcel·la i nivell de risc d’incendis previst pels possibles usuaris.
7.1.16.- Annex núm. 16: Coordinació de serveis
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Es justificaran i es descriuran totes les posicions topogràfiques dels diferents serveis
en els vials a partir dels corresponents paral·lelismes i encreuaments d’acord amb la
normativa aplicable i els criteris de construcció, gestió i manteniment.
S’elaboraran les corresponents fitxes identificatives de les seccions transversals i dels
creuaments.
Alhora, es descriurà el seu procés constructiu.
7.1.17.- Annex núm. 17: Jardineria i mobiliari urbà
Es definirà i es justificarà:
٠ La tipologia de zones vedes i jardins en base a la seva funció i com a
conseqüència de la seva ubicació urbanística i de la orografia resultant
٠ Les obres de paleta necessàries
٠ La tipologia i densitat de plantacions d’acord amb la seva funció i conservació
٠ El sistema de rec
٠ El mobiliari urbà en base a la seva funció i ubicació urbanística
7.1.18.- Annex núm. 18: Tancaments i sistemes de control
Es definirà i es justificarà el tancament general de la CIM
7.1.19.- Annex núm. 19: Serveis afectats i ocupacions
El Consultor haurà d’elaborar un Mapa d’Afectacions dels Serveis Existents.
S’identificaran i grafiaran tots els serveis i instal·lacions de la zona. S’utilitzaran
diferents trames i colors que permetin calibrar la importància econòmica del
desplaçament dels esmentats serveis afectats.
En una taula es recollirà la següent informació:
- Descripció del servei o instal·lació afectat.
- Empresa titular del servei.
- Valoració qualitativa de la seva importància econòmica.
Aquesta localització i valoració dels serveis afectats haurà de tenir-se en compte a
l’hora de l’optimització del disseny de la urbanització.
Un cop seleccionada l’alternativa corresponent, es desenvoluparan els següents
apartats:
- Memòria.
- Plànols generals.
- Projectes de reposició dels serveis i instal·lacions afectats.
- Taula-resum dels serveis i instal·lacions afectats.
- Expropiacions i servituds per a la reposició de serveis.
7.1.20.- Annex núm. 20: Estudi de Seguretat i Salut
Aquest annex es redactarà sempre, independentment de l’import total de les obres a
executar.
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L’Estudi de Seguretat i Salut contindrà tots els documents i satisfarà tots els requisits
previstos per l’article 5 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre (BOE de 25
d’octubre), pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les
obres de construcció.
7.1.21.- Annex núm. 26: Pla d’Obres
Aquest annex contindrà un estudi de l'organització i el desenvolupament de les obres a
executar, per tal d'aconseguir que les afectacions al trànsit i al medi ambient siguin les
mínimes possibles per a l'usuari, havent-se de preveure unes alternatives per a la
circulació de vehicles en casos de necessitat.
En el cas que s’hagi de fer un desviament provisional del trànsit, aquest s’estudiarà per
a cada una de les fases d’execució de l’obra. A més, s’inclourà un croquis explicatiu
del mateix (quan no requereixi la realització d’obra nova) o un plànol en planta i alçat
(en cas contrari).
En aquest estudi es delimitaran les parts (o zones) de l'obra, definint les fases i durada
de la seva execució; els accessos, les sortides i la circulació interior en aquestes
compatible amb el desenvolupament dels treballs; l'accessibilitat a les esmentades
zones de l'obra en cas d'accident, etc. Es procurarà, sempre que sigui possible,
segregar la circulació pertanyent a l'obra de la reservada als usuaris.
S'establiran els plànols precisos que reflecteixin les situacions considerades, com les
vies reservades als usuaris, si s'escau, les de circulació per l'obra, les d'accés en les
diferents fases d'execució de l'obra, etc.
El Consultor elaborarà un Programa de Treballs indicatiu de la possible execució de
les obres considerades en el Projecte, que pugui servir de base al que ha de presentar
el Contractista.
L’esmentat Programa resultarà de la resolució d'una xarxa de precedències, a partir de
la definició d'unes activitats (i una durada d'acord amb uns rendiments que cal
justificar), dels lligams entre elles i d'un calendari laboral estimat.
Caldrà definir també la correspondència entre les unitats d'obra del pressupost i les
activitats del Programa de Treballs.
Del Programa de Treballs confeccionat, s'adjuntarà la documentació següent:
a) Una Memòria que exposi els procediments a emprar en l'execució de les obres, així
com l'estudi detallat dels mitjans humans i materials a utilitzar.
Es descriuran els possibles punts singulars o les parts d'obra que puguin esdevenir
conflictius i les alternatives que es proposen per a atenuar o eliminar la conflictivitat.
b) Els documents escrits i gràfics, següents:
- Relació d'activitats.
- Lligams entre les activitats: definició i durada.
- Llista de la correspondència de les unitats d'obra del pressupost amb les activitats
definides.
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- Resultat de l'anàlisi efectuada: camí crític obtingut, folgances i d'altres dades que es
creguin adients.
- Previsió de certificacions, d'acord amb els resultats obtinguts.
- Diagrama de barres resultant i dibuix de la xarxa de precedències.
L'elaboració de l'esmentat Programa de Treballs, es realitzarà mitjançant l'aplicació
informàtica per a la planificació i seguiment d'obres TCQ 2000, la qual el Consultor
haurà de disposar.
7.1.22.- Annex núm. 22: Justificació de preus
La Justificació de Preus s’efectuarà a partir d’un banc de preus que s’acordarà amb
CIMALSA. El Consultor l’haurà de complementar amb els preus nous que siguin
necessaris, però sempre prèvia consulta a CIMALSA.
Per a la confecció de la Justificació de Preus, s'utilitzarà el programa informàtic per a
l'elaboració de pressupostos TCQ 2000, del que el Consultor haurà de disposar.
7.1.23.- Annex núm. 28: Pla de Control de Qualitat
Referent a l'esmentat annex s'hauran d'elaborar els documents que s'enumeren tot
seguit:
- Relació entre partides d'obra i àmbits de control.
- Plec del Control de Qualitat.
- Pressupost d’assaigs de Control de Qualitat, estructurat per àmbits de control i per
activitats del Pla d’Obres.
El Pla de Control de Qualitat, s’haurà d'elaborar-se mitjançant l'aplicació informàtica
PCQ 2000, la qual el Consultor haurà de disposar.
El Consultor lliurarà el Pla de Control de Qualitat en un disquet independent de la resta
del Projecte.
7.1.24.- Annex núm. 29: Titularitats, conservació i explotació
Pel que fa a titularitats ha de contenir: plànol dels espais que seran de titularitat pública
i dels que seran de titularitat privada. Els espais de titularitat pública es distingiran en
funció de l’administració titular. Dins dels de titularitat privada es distingiran els que es
preveuen de la comunitat de propietaris o òrgan de gestió de la CIM.
Pel que fa a conservació es relacionaran les obres i instal·lacions que hauran de ser
conservades per les diferents administracions i les que seran conservades per la
comunitat de propietaris o òrgan de gestió de la CIM. D’aquest darrers es farà un
càlcul estimatiu de les despeses de conservació i manteniment.
Pel que fa a explotació es relacionaran les actuacions previstes d’explotació per la
comunitat de propietaris de la CIM i es farà un càlcul estimatiu de les despeses
d’explotació.
7.1.25.- Altres Annexos
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El Consultor podrà incloure en la Memòria altres annexos que consideri necessaris per
a una justificació més completa del Projecte.
8. TERMINI PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE
Les durades de les activitats s’indicaran en setmanes i s’hauran de justificar, amb el
detall necessari, en base als mitjans que el Consultor assigni en cada moment a la
realització dels treballs.
El Consultor s’obliga a complir el calendari proposat que servirà de document base per
a establir les penalitzacions que s’expressen en el contracte.

9. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
El lliurament dels treballs enquadernats es farà en format DIN A-3.
9.1.- Textos escrits:
Tots els textos escrits que integrin el Projecte encarregat es redactaran en català i
s’imprimiran a doble cara.
En tots els casos caldrà utilitzar el processador de textos WORD, excepte pels
programes informàtics TCQ 2000 i PCQ 2000 que s'adjuntaran les seves pròpies
sortides.
9.2.- Plànols:
Els plànols originals, la totalitat dels quals s'hauran de realitzar expressament per a
aquest Projecte, es dibuixaran en format DIN tipus A-3 a les escales convenients.
Tots els plànols hauran d’ésser elaborats per mitjà d’eines informàtiques que permetin
el lliurament dels mateixos en fitxers d’extensió *.DWG i *.DGN; havent-se de lliurar els
plànols en suport informàtic (d’acord amb les esmentades extensions).
Aquells plànols que siguin resultat de muntatges, seran escanejats.
9.3.- Documentació a lliurar:
Caldrà lliurar en l'acte de recepció del Projecte un únic arxiu pdf amb el projecte
complet, 1 exemplar en paper dels plànols del projecte i 1 exemplar en paper del
projecte complet si ho sol·licita l’administració que ha de tramitar el projecte.
Els volums que composin el treball tindran un gruix no superior a quatre (4)
centímetres.
Els títols i inscripcions que hauran de constar sobre tapes i lloms dels volums que
configurin el Projecte i la seva presentació general, seguiran els criteris de CIMALSA.
També es lliurarà 1 CD amb tota la informació en suport informàtic, degudament
classificada, que s'hagi generat per a la redacció del Projecte al utilitzar qualsevol de
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les eines informàtiques esmentades en aquest Plec. S’inclouran els arxius originals i
en pdf amb els corresponents marcadors.
Tota aquesta documentació s’haurà de lliurar juntament amb el Projecte i es farà
constar dins una carta, la qual ha de rebre la conformitat per part de CIMALSA. Sense
aquesta carta no es considerarà recepcionat el treball.
En el supòsit de que qualsevol informació continguda en la documentació lliurada fos
modificada amb posterioritat pel Consultor, aquest haurà de fer arribar a CIMALSA,
amb la major diligència possible, la nova versió de la documentació que hagués
canviat.
10. ACCEPTACIÓ DELS TREBALLS
La supervisió i aprovació per part de CIMALSA de cadascuna de les unitats de treball
entregades, és condició obligada perquè el Consultor pugui desenvolupar d'altres
unitats de treball que depenguin de les primeres.
En qualsevol lliurament parcial, CIMALSA revisarà la documentació corresponent,
indicant, si és el cas, els arranjaments a realitzar pel Consultor.
En particular, en la data prevista, el Consultor remetrà un exemplar de l'esborrany
complet del Projecte; i en funció de la seva revisió, CIMALSA indicarà al Consultor la
realització de les correccions i/o modificacions que s'hagin de considerar, o si s'escau,
n'autoritzarà l'edició.
Si la citada revisió de l'esborrany complet es porta a terme dins el període de temps
reservat a tal fi dins el Programa de Treballs per a la redacció del Projecte, el
lliurament definitiu del Projecte no sofrirà cap variació respecte a la data prevista; però
si passat aquest termini, no estigués efectuada l’esmentada revisió, la data de
lliurament s'ajornaria el període de temps transcorregut des de la data prevista de
retorn de la maqueta revisada al Consultor, fins la data del seu retorn efectiu.
El Consultor, un cop acceptat l'encàrrec s'obliga a realitzar-lo sota les directrius
contingudes en el present Plec i seguint la metodologia i els procediments que en
aquest s'indiquen, i no s'acceptarà per part de CIMALSA, cap unitat de treball que no
estigui elaborada d'acord amb els extrems esmentats.
11. COHERÈNCIA ENTRE ELS PROJECTES
Si les obres d’urbanització d’una mateixa plataforma logística es projecten en vàries
fases i així s’encarreguen, caldrà dedicar especial cura a les tasques de normalització i
coherència del resultat conjunt.
El Consultor facilitarà al màxim l’esmentada coherència, atenent-se als criteris unificats
que s'estableixin.
12. PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE
El Consultor presentarà, a l'inici dels treballs, el desenvolupament del Pla
d'Assegurament de la Qualitat del Projecte, on s'han de reflectir les disposicions i
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mesures que pensa prendre per tal d'assegurar que el Projecte objecte de l’encàrrec
compleixi amb els requisits i especificacions exigides.
L'esmentat Pla d'autocontrol, haurà de contemplar, a títol orientatiu i no limitatiu, el
control de les dades emprades (origen, validesa, etc.), el control dels càlculs
(verificació, consistència amb la normativa, etc.), la revisió dels plànols (presentació
adequada, escales, detalls necessaris, etc.) i la revisió exhaustiva del pressupost
(amidaments, quadres de preus i pressupost).
Així mateix caldrà fer el control de les interfases entre les diferents especialitats que
intervenen en la redacció del Projecte, de l'aparició d'incoherències, dels possibles
oblits i de la generació d'errades de tota mena.
El control intern que el Consultor ha d'efectuar mitjançant el Pla d'Assegurament
esmentat és independent de la supervisió que CIMALSA durà a terme en el decurs de
la redacció del Projecte.
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ANNEX NÚM. 1
DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES A PROJECTAR
Es tracta d’un sector de sòl urbanitzable delimitat anomenat LOGIS Intermodal
Montblanc, ubicat al municipi de Montblanc, que té una superfície total de 81 Ha i que
es divideix en 2 fases.
El projecte que es licita correspon a la totalitat de l’àmbit, però caldrà lliurar també un
projecte de licitació per les obres de la fase 1 de 43 Ha aproximadament.
El projecte inclou la dotació al sector dels accessos i de totes les escomeses de
serveis així com la definició de la vialitat, xarxes interiors de serveis i escomeses a les
diferents parcel·les. Les obres a projectar són les següents:
-

Accés des de la rotonda d’intersecció entre la N-240 i la C-14 mitjançant la
construcció d’una via col·lectora d’accés al sector, un nou pas inferior sota la N240 i nou ramal d’incorporació a la rotonda per la sortida en direcció Tarragona
i modificació del ramal d’incorporació en sentit Lleida amb l’ampliació del pas
sobre la via de ferrocarril

-

Escomesa de residuals amb depuradora compacta soterrada

-

Escomesa de pluvials amb bassa de laminació

-

Escomesa d’aigua potable mitjançant connexió a la xarxa existent al portal de
Sant Antoni. Es contempla en un projecte independent no inclòs en la present
licitació, l’ampliació del dipòsit municipal amb un nou dipòsit de 1.500 m3.

-

Escomesa de comunicacions

-

L’estudi de l’escomesa elèctrica ha estat sol·licitat a la companyia
subministradora, per tant només caldrà projectar la xarxa interior de Mitja
Tensió i Estacions Transformadores, d’acord amb l’assessorament de la
companyia

-

Xarxes interiors de serveis: abastament d’aigua, col·lectors separatius de
residuals i de pluvials, enllumenat, comunicacions, mitja i baixa tensió

-

Vialitat interna

-

Jardineria

-

Mesures d’integració paisatgística establertes en l’Estudi Paisajístic del Pla
Parcial

També cal desviar una línia d’Alta Tensió quin projecte ja estat realitzat per Red
Eléctrica de España i es disposa del pressupost per a l’execució de les obres, i un
gasoducte, quin projecte serà realitzat per la companyia titular de la instal·lació.
Es posarà a disposició del consultor la següent documentació:
-

Projecte bàsic d’urbanització de tot el sector que es va realitzar juntament amb
el Pla Parcial. Les solucions estudiades són vàlides llevat d’algunes
modificacions en la vialitat i accessos derivades de la tramitació urbanística.
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-

Projecte constructiu d’urbanització de l’antic polígon d’actuació 1 de 30 Ha,
redactat al 2018

-

Aixecament topogràfic a escala 1/500 de 30 Ha aproximadament.

-

Estudi geotècnic de la totalitat de l’àmbit

El Pressupost d’Execució per Contracte estimat per les obres d’urbanització del sector
és el següent:
Obres urbanització Fase 1:

9.000.000 €

Obres urbanització Fase 2:

3.150.000 €

Serveis afectats:
Desviament línia Alta Tensió
(a realitzar per REE tant projecte com obra):
Desviament Gaseoducte
(a realitzar per Gas natural tant projecte com obra):
Escomesa eléctrica des de SE Montblanc
(a realitzar per E-Distribucion tant projecte com obra:

1.150.000 €
250.000 €

2.250.000 €
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