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1

OBJECTE I ÀMBIT DEL CONTRACTE

L’objecte d’aquest Plec de Clàusules Tècniques Particulars és assenyalar punts específics i definició de
criteris que han de servir per a licitar les “OBRES DE MILLORA DE DIFERENTS ESPAIS DE LA PLANTA
3 DE L’EDIFICI DEL CARRER TORRENT DE L’OLLA”. Les obres a realitzar estan emplaçades a la
planta tercera de l’edifici situat al carrer Torrent de l’Olla 218-220 de Barcelona.
La referència cadastral és 9343301DF2894C0004
L’actuació contempla la realització d’obres, per la millora dels espais d’oficina existents per adequar-los
als nous criteris aprovats per als llocs de treball, aconseguint espais oberts, re-agrupació d’equips
segons funcionalitats, reunificació dels espais de reunió i millora en la distribució de la llum natural.
Els principals objectius perseguits pels quals es realitza aquesta intervenció es resumeixen a continuació:

-

Mantenir en perfecte estat de funcionament, millorant la seva eficiència i qualitat ambiental de
les instal·lacions i elements constructius objecte del contracte.

-

Garantir la disponibilitat de l’equipament general per assegurar la bona explotació de les
dependències.

-

Garantir el mínim temps de resposta davant possibles incidències sorgides durant l`explotació
de l’edifici.

-

Actualitzar i mantenir actualitzada durant tota la durada de l’obra, la documentació tècnica
generada de l’obra i instal·lacions.

-

Millorar la distribució d’espais de la planta objecte del projecte.

-

Millorar la gestió de les instal·lacions dels immobles.

-

Millorar la presa de decisions del suport tècnic als Serveis Tècnics de cada àmbit de gestió.

-

Fer una gestió eficient dels futurs serveis de manteniment.

El Departament de Logística i Gestió d’Edificis de la Gerència EU, tindrà la potestat de sol·licitar a
l’empresa adjudicatària aquella documentació reglamentària que cregui convenient així com informes
pel control de qualitat del servei, documentació reglamentària que cregui convenient i/o d’altra
documentació rellevant per al correcte desenvolupament de l’obra indicats en aquest Plec de
Prescripcions Tècniques.
Les tasques derivades de l’obra de millora s’han de realitzar de tal manera que les funcions i activitats
de cada dependència o planta de l’edifici, es puguin desenvolupar de la forma més confortable
possible, per part dels seus usuaris.
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1.1 DOCUMENTACIÓ DE CONSULTA.
Projecte de millora d’espais de la planta 3 de l’edifici Torrent de l’Olla, 220-218 de Barcelona
compost:
•

Document núm. 1

Memòria i annexos

•

Document núm. 2

Plànols

•

Document núm. 3

Plec de clàusules tècniques generals

•

Document núm. 4

Pressupost

Queda adjunta la documentació de consulta 1.1 a l’ANNEX I del present Plec de Prescripcions
Tècniques.
S’entén com a documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són
d’obligat compliment llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents són:
plànols, plec de condicions, quadre de preus núm. 1 i pressupost total. La resta de documents de
projecte són documents informatius.

1.2 SOLUCIÓ ADOPTADA
Les solucions adoptades tracten de satisfer les demandes de distribució dels nous llocs de treball i
millorar puntualment el sistema de climatització, reaprofitar els materials existents, reduint al mínim
necessari la renovació d’aquests i sempre seguint els criteris redactats a la memòria del projecte
executiu.
Les obres previstes contemplen el desmuntatge de la totalitat de les mampares que conformen els
despatxos tancats, considerant la col·locació de les mampares de vidre únicament a les sales de
reunions i mampares opaques als arxius i espais de magatzem.
Donat el canvi en la distribució es veu la necessitat de substituir part de les plaques de fals sostre per
altres de noves i del condicionament del paviment. Totes les mampares que es puguin aprofitar, caldrà
aplegar-les i emmagatzemar-les als magatzems dels edificis del sector que indiqui el Director de l’obra
assignat pel departament de Logística i Gestió d’Edificis de l’Ajuntament, per preveure la seva posterior
reutilització, donat que l’edifici està realitzant distribucions funcionals de despatxos i espais de treballs.
A les instal·lacions es preveu la substitució de les actuals pantalles fluorescents per pantalles de leds
de major eficiència energètica i la modificació d’instal·lació elèctrica i de dades per adequar-les als nous
llocs de treball.
El projecte, per tant, preveu el desmuntatge, acopi i muntatge en la nova ubicació del mobiliari existent.
Aquestes actuacions defineixen en termes generals les obres a realitzar a la planta objecte del projecte.
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Queden excloses del contracte:
-

Aparells elevadors (ascensors, muntacàrregues, gòndoles, plataformes elevadores, muntaplats
i salva escales)

-

Escales

-

Banys

-

Plaques fotovoltaiques

-

Aquells elements i/o instal·lacions que els serveis tècnics creguin oportú excloure per la seva
singularitat.

1.3

JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

L’edifici on es desenvoluparan els treballs és un edifici que està en ús. Hi ha treballadors desenvolupant
la seva activitat laboral. Compta amb un elevat numero de persones i es preveu portar a terme les
obres mantenint el seu funcionament i en les mateixes condicions d’us i seguretat.
S’haurà de garantir en tot moment, que les condicions de treball de les obres, així com l’entorn afectat,
segueixen les directius establertes del PSS, a la vegada que no afectin als treballadors i usuaris de
l’edifici en relació a les possibles afeccions. Per tant, totes les feines que siguin susceptibles de generar
un impacte per molèsties dels usuaris es realitzaran en els horaris de serveis definits al punt 1.4
d’aquest plec tècnic.
S’haurà de garantir sempre i durant tot el transcurs de l’obra, que els treballadors contractats
mantenen les condicions de seguretat existents a tots els accessos de l’edifici.

1.4 HORARI DEL SERVEI
Per a qualsevol tipus d’activitat, es consideren treballs en horari laboral normal els realitzats en dies
laborables de 8:00h a 21:00h i dissabtes de 9:00h a 21:00h, en cas que la planta afectada quedi
totalment lliurada de personal pel període de temps previst per la intervenció de la planta.
Si circumstancialment el personal no s`ha pogut moure del seu lloc de treball, s`avisarà per la previsió i
re-planificació de l’obra. Conseqüentment l`horari laboral circumstancial serà de 15:00 a 21:00h de
dilluns a divendres i dissabtes de 9:00 a 21:00 hores. S’haurà de preveure a la planificació de l’obra que
majoritàriament els treballs es desenvoluparan en aquest horari.
Aquestes circumstàncies hauran d’estar previstes des de l’inici de l’obra sense que això repercuteixi en
el termini i el pressupost previst de les obres.
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La resta de l’horari que correspon a festius es considerarà horari extraordinari.
L’horari de funcionament de la maquinària serà entre les 8:00h i les 20:00h els dies laborables de
dilluns a divendres, i entre les 9:00h i les 20:00h dissabtes i festius.
S’exceptuen del compliment de les franges horàries les obres amb caràcter d’urgència per al
restabliment de serveis essencials segons l’article 26 Treballs de construcció, de l’Ordenança
Reguladora del soroll i les vibracions de la Generalitat de Catalunya.

HORARI DE TREBALL PERMÈS
Horari laboral Normal (sense usuaris en la planta

Dilluns a Divendres

d’actuació)

Dissabtes

9:00h a 21:00h

Horari laboral Circumstancial (amb usuaris en la

Dilluns a Divendres

15:00h a 21:00h

planta d’actuació)

Dissabtes

9:00h a 21:00h

Diumenges i Festius

9:00h a 20:00h

Horari extraordinari

8:00h a 21:00h

Per a la resta de serveis objecte del contracte com coordinació dels treballs d’instal·lacions,
subministrament de material, etc. es prestaran en horari laboral circumstancial de dilluns a divendres de
15.00 a 21h.
Prèvia justificació, si les característiques d’un equipament o del seu funcionament així ho requereixen,
es podrà prestar servei fora d’aquest horari sempre que l’eina sigui justificada i no impliqui molèstia de
qualsevol tipus i sota la prèvia valoració i aprovació del Director de l’obra designat pel departament de
Logística i Gestió d’Edificis.
Malgrat això, no es podran realitzar càrrecs addicionals en concepte de la prestació dels serveis
dins de l’horari laboral normal i circumstancial.
Per la peculiaritat d’haver d’executar les obres en convivència amb els usuaris de l’edifici, els treballs
que generin soroll, pols o aquells treballs valorats pel Director de l’Obra designat pel departament de
Logística i Gestió d’Edificis, només es permetran fer-los de dilluns a dijous a partir de 19.00-21:00h, els
divendres de 15.30h a 21:00h o dissabtes i diumenges de 9:00 a 20:00h.
Igualment, tots els treballs que requereixen tall del servei de subministraments, o afeccions importants
al funcionament de l’edifici, es realitzaran en horaris consensuats i planificats amb l’aprovació del
Director de l’Obra designat pel Departament de Logística i Gestió d’Edificis. En tot moment, l’equip
tècnic del Departament tindrà la informació actualitzada de la planificació de l’obra i del compliment
d’horari.
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2

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EDIFICI I ESTAT ACTUAL

L’edifici consta de 8 plantes, 7 sobre rasant (PB+6PP) i 1 planta soterrani sota rasant. La forma del solar és
paral·lelepípede, bastant regular, encara que la geometria i superfície de cada planta va variant. L’estructura
de l’edifici és a base de forjats i pilars de formigó armat. El paviment original de les plantes és de peces de
terratzo de 25x25cm, i els fals sostre és de plaques registrables de 120x60cm.
La planta baixa està composta per un gran local comercial, ocupat per un supermercat i una franja d’uns 6m
d’ample que comunica els dos accessos a la resta de plantes de l’edifici.
La planta primera de l'edifici està ocupada per oficines privades, la segona planta esta ocupada per part
d’oficines privades i per serveis municipals i la resta de plantes 3a, 4a, 5a i 6a estan ocupades per serveis
municipals.
A l’aparcament s’accedeix pel carrer Santa Clotilde, carrer posterior a l’accés principal de l’edifici, i hi ha tres
propietats diferents dins del mateix aparcament: els usuaris del propi edifici municipal, els de les oficines de
la primera planta i, per últim, els clients del supermercat situat a la planta baixa de l’edifici de referència.
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3

SOLUCIÓ ADOPTADA PER A LA SUPERFICIE D’ACTUACIÓ

3.1 Planta 3a Estat Actual
A la planta 3a, les actuacions previstes abasten la totalitat de la planta excloent els espais descrits a
l’apartat 4 d’aquest plec tècnic. A la resta d’espais s’actuarà en sostres i mampares segons les
indicacions establertes anteriorment. No obstant això, hem inclòs a la línia d’àmbit d’actuació la zona
de treball diàfana de Qualitat Ambiental amb la finalitat de reordenar les pantalles LED del sostre i
posar-les en coherència amb la resta de la planta. Aquesta actuació es preveu en horari
circumstancial sempre que els treballadors hagin pogut ser traslladats parcial o totalment dels seus
llocs de treball per realitzar-la. De no ser així, el DO haurà de contemplar la reprogramació dels
treballs per minimitzar l’impacte de l’actuació sense que això repercuteixi en el bon funcionament del
transcurs de l’obra.
A la resta de la planta es preveu també la substitució del cablejat elèctric i de veu i dades dels llocs
de treball, així com, un reforç en el sistema de climatització actual ubicat al perímetre de façana.

ESTAT ACTUAL P3 - USOS I SUPERFICIES
QUALITAT AMBIENTAL

191,85 m²

ENLLUMENAT
BIODIVERSITAT (PARCS I JARDINS)

248,80 m²

ALTRES SERVEIS / USOS

143,26 m²

OFFICE DE PLANTA
SANITARIS
RACK
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AGENCIA D’ENERGIA DE BARCELONA

111,80 m²
28,25 m²
23,30 m²
7,26 m²
-- m²

ALTRES INSTAL.LACIONS
PASSADIS GENERALS

117,00 m²

NUCLI VERTICAL

59,75 m²
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3.2 PLANTA 3 Estat Reformat

ESTAT REFORMAT P3 - USOS I SUPERFICIES
QUALITAT AMBIENTAL

304,55 m²

AGENCIA D’ENERGIA DE BARCELONA

175,70 m²

ENLLUMENAT

247,50 m²

BIODIVERSITAT (PARCS I JARDINS)

134,05 m²

ALTRES SERVEIS / USOS

181,10 m²

OFFICE DE PLANTA

28,25 m²

SANITARIS

23,30 m²

RACK
ALTRES INSTAL.LACIONS
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Coneixent l’estat actual de la planta, així com la proposta de l’estat reformat, l’empresa adjudicatària
proposarà una planificació d’obres que consideri més adient per l’execució dels treballs descrits al
projecte, identificant activitats, tasques, fites, durada de les mateixes i assignació de recursos. Se
seguirà un criteri lògic i realitzable de treball i s‘interrelacionaran tasques amb la finalitat d’amortitzar al
màxim els equips i temps de treball.
L’empresa adjudicatària presentarà un esquema de xarxa de precedències-conseqüències del pla
d’obres on es detallin els lligams considerats entre activitats en l’elaboració de la planificació proposada
per a l’obra. També exposarà un breu text on identifiqui al seu judici quins són els lligams principals i la
seva justificació, lògica i decisió.
D’aquesta manera s’ha de justificar que la planificació proposada es recolza sobre una estructura de
lligams que li dona consistència i evita la incoherència entre tasques. Es valorarà la justificació dels
lligams significatius en funció de la seva rellevància, singularitat i oportunitat, així com la racionalitat
dels lligams considerats i el criteri en la identificació dels lligams principals.
El pla d’obres es realitzarà amb totes les tasques descrites en les partides del pressupost.
Totes les actuacions desenvolupades a la planta reflectides al punt 3, queden acuradament detallades
a la documentació aportada de projecte.

3.3

AMBIT D’ACTUACIÓ PER M

PLANTES

2

M² ÀMBIT D'ACTUACIÓ

3a PLANTA

831 m²

TOTAL ACTUACIÓ

831 m²
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4

AFECTACIONS
ESPAIS EXCLOSOS DE L’ABAST DE L’OBRA
4.1 Actuacions que afecten els ascensors

Es podrà utilitzar per a la càrrega i desplaçament de material d’obra, principalment el
muntacàrregues existent en l’edifici o i circumstancialment un dels dos ascensors, deixant l’altre
ascensor per a l’ús exclusiu de treballadors i usuaris de l’edifici. L’ús del muntacàrregues o
l’ascensor utilitzat de manera circumstancial per a les obres, s’haurà d’utilitzar sempre de manera
coherent amb les seves característiques tècniques.

Qualsevol ús que es faci del ascensors, per una altra funció que no sigui la de traslladar
persones, es considera de tipus extraordinari i haurà de ser autoritzat prèviament i en tots els
casos pels responsables tècnics.
Si l'ús extraordinari de l’ascensor és autoritzat, la cabina interior de l’ascensor i muntacàrregues
(paviment, laterals de cabina i portes) i els muntants del marc d’accés, han de protegir- se amb un
material resistent i adequat segons el tipus d’actuació a realitzar, que com a mínim serà cartró
ondulat de doble capa. A més, si el moviment de materials ho requereix, els responsables tècnics
municipals podran exigir a l’empresa adjudicatària que la protecció es faci amb aglomerat de fusta
o DM mínim 5 mm.
Sempre caldrà senyalitzar l’aparell destinat provisionalment a ser utilitzat per aquest tipus de
tasques en totes les plantes que sigui necessari. El rètol informarà del fet i del temps previst en
l’operació, La seva col·locació i retirada serà a càrrec de l’empresa adjudicatària i s’adaptarà al
que determinin els responsables tècnics municipals.
En cas d’una utilització periòdica de l’ascensor, aquest es netejarà diàriament i es retornarà a la
finalització dels treballs en les mateixes condicions inicials de conservació.

Les proteccions, senyalitzacions i neteges necessàries especificades en aquest apartat no podran
ser objecte de càrrecs addicionals per part del contractista.
4.2 Actuacions que afecten els lavabos existents
L’empresa licitadora haurà de preveure la instal·lació d’uns higiènics situats al soterrani segons
les instruccions del Director de l’obra per a donar servei als operaris durant el transcurs dels
treballs de l’obra. Igualment s’haurà de preveure un vestuari que disposarà de dutxes si el número
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d’operaris supera els 10. El vestuari haurà d’estar dotat amb taquilles per guardar els efectes
personals dels seus operaris durant la jornada laboral.
4.3

Actuacions que afecten a les instal·lacions de Detecció d’incendis

Davant de qualsevol actuació de manteniment que impliqui pols o variacions que puguin afectar a
la sensibilitat dels detectors, aquests s'han de protegir o desactivar prèviament els elements
afectats amb la supervisió i sempre consensuat amb l’empresa adjudicatària del Manteniment de
Detecció d’ Incendis i Intrusió.

4.4 Actuacions que afecten a les instal·lacions de detecció anti-intrusisme

Davant d’actuacions que requereixin desconnectar parcial o totalment el sistema existent de
detecció anti-intrusisme i/o si el mateix es fa no eficaç per a l’impacte de l’actuació a realitzar, és
responsabilitat de l’adjudicatari del present contracte vetllar per l’accés i la seguretat de l’obra i
preservar els béns i el patrimoni municipal, tancant tots els accessos tant interiors com exteriors
de la mateixa, d'acord als criteris que estableixin en cada cas els Serveis Tècnics Municipals.
S’haurà de garantir sempre, i durant tot el transcurs dels treballs contractats, que es mantenen les
condicions de seguretat existents en tots els accessos a l’edifici.
4.5 Actuacions que afecten a les plantes del edifici

Es disposarà de tota la senyalització indicativa necessària segons directrius establertes per part
del Director d’obra representant del Departament de Logística i Gestió d’Edificis designat per dur
la gestió d’obra, en relació als diferents accessos establerts a l’àmbit d’obres; així com, es
disposarà de tancaments provisionals per a la protecció dels àmbits d’obra i dels àmbits destinats
a l’aplec de materials i residus.

4.6 Actuacions de carrega i acopi
Es consensuarà sempre amb el representant de l’obra designat pel Departament de Logística i
Gestió d’Edificis per dur la Direcció de l’obra, l’àmbit destinat per a l’acopi de materials, així com
tenir en compte la capacitat màxima de càrrega admissible dels forjats existents, garantint sempre
unes condicions de seguretat de l’edifici i dels usuaris.
Davant de l’edifici afectat, al carrer de Torrent de l’Olla, hi ha una zona amplia de càrrega i
descàrrega que ha de permetre organitzar l’entrada i sortida de tot el material d’aportació i dels
residus generats durant el transcurs de les obres amb facilitat. Per altra banda, pel carrer Santa
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Clotilde, i mitjançant l’accés a l’aparcament soterrat es podrà accedir a l’àmbit de acopi temporal de
material.
4.7 Protecció de béns i mobiliari
Caldrà delimitar les zones d’actuació per prevenir de perills diversos d’obra i protegir de pols, sorolls
i altres molèsties derivades de l’obra. L’empresa adjudicatària abastirà de mampares, lones o similar
per crear els espais de treball restringit.

Tots els aparells (ordinadors, fotocopiadores, fax, etc.), taules, cadires i mobles així com
qualsevol element que es pugui omplir de pols i serradures i/o que es puguin veure afectats per
les obres, es protegiran de forma adient amb plàstic o film continu de polietilè de banda ampla.
Les mampares existents a desmuntar a la planta tercera, caldrà aplegar-les i emmagatzemar-les a
l’espai habilitat i pensat a l’edifici o en els magatzems del sector que s’indiquin per part del
representant del Departament de Logística i Gestió d’Edificis, per preveure la reutilització posterior
de les mateixes, donat que a l’edifici contínuament s’hi estan realitzant redistribucions funcionals de
despatxos i espais de treball.
Les proteccions d’aparells o mobiliari especificades en aquest apartat no podran ser objecte de
càrrecs addicionals per part del contractista.
4.8 Afectacions als usuaris

Les tasques derivades de l’actuació contractada s’han de realitzar de tal manera que les funcions
i activitats de cada dependència o centre municipal es puguin desenvolupar de la forma més
confortable possible, per part dels seus usuaris. En aquest sentit, l’empresa adjudicatària en
coordinació amb el representant de l’obra designat pel Departament de Logística i Gestió
d’Edificis per dur la Direcció de l’obra restarà obligada a:

• Adaptar els horaris de treball a les necessitats dels usuaris.
• Minimitzar les tasques sorolloses i molestes mentre hi hagi usuaris en el mateix edifici.
• Protegir i aïllar els àmbits d’obra convenientment quan es produeixi pols per tal que
aquesta no envaeixi altres espais en ús. Per dissipar aquesta molèstia, l’empresa
adjudicatària haurà d’abastir a l’obra sistemes de ventilació o aspiració industrial de
partícules, mampares, lones o similars per crear els espais de treball restringit que
minimitzen el màxim possible la molèstia als treballadors.
• Es garantirà la neteja diària dels llocs de treball afectats per les obres i per una durada
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mínima de 1’5 hores/dia. La jornada laboral dels usuaris s’haurà de desenvolupar amb la
màxima normalitat i sense cap molèstia que hagi generat l’obra reforçant-se si fora
necessària la neteja diària.
L’ampliació de l’horari de neteja diària serà valorada favorablement als criteris de valoració.
Tots aquests elements especificats en aquest apartat no podran ser objecte de càrrecs
addicionals per part del contractista

A més, els Tècnics del Departament de Logística i Gestió d’Edificis posaran en coneixement de
l’adjudicatari si en algun equipament existeixen usuaris amb condicions i/o sensibilitats especials
per tal que es prenguin les mesures adients pel que fa a horaris de treball, productes a utilitzar,
etc. que siguin necessàries per garantir que aquests usuaris no es vegin afectats.

5

CONDICIONANTS

5.1 Condicions generals

Tots els treballs, inclosos en l’equip de treball de l’obra, executaran els treballs acuradament,
tenint en compte les bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes
en l’article 7 Condicions en l’execució de les obres. 7.1 Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:

Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves
modificacions autoritzades pel director de l’obra prèvia conformitat de la propietat, a la legislació
aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i
del director de l’execució de l’obra.

Igualment, tots els treballs inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució per part
del Director d’obra assignat pel Departament de Logística d’acord amb les condicions establertes
a l’article 7. Condicions d’execució de l’obra. 7.3 Control d’execució de l’obra. Part I capítol 2 del
CTE.

Durant la construcció, el representant de l’obra designat pel Departament de Logística i Gestió
d’Edificis per dur la Direcció de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el pla
d’obres així com el replanteig programat. Els materials que s’utilitzin, la correcta execució i
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres
controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la
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legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció
facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de
conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau,
realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.

L’empresa adjudicatària treballarà conjuntament amb el DO representant de l’obra designat pel
Departament de Logística i Gestió d’Edificis, facilitant-li tota la documentació generada en l’obra
per garantir que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els
diferents elements i sistemes constructius.
En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en
les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes
innovadors.

5.2 Condicions particulars

L’edifici on es desenvoluparan els treballs és un edifici ocupat, en el que hi hauran treballadors
desenvolupant la seva activitat laboral habitual mentre duri el transcurs de les obres de referència.
Es plantejarà l’execució de l’obra per fases i així mateix, es preveurà el trasllat provisional del
personal afectat en cada moment a una ubicació habilitada per tal que pugui desenvolupar la seva
jornada laboral i sempre que sigui possible. Quan el plantejament de trasllat de personal no sigui
possible per diversos motius, el DO tindrà la previsió de replanificar juntament amb l’empresa
licitadora els treballs per programar els treballs minimitzant la repercussió als treballadors en tot
moment. En tal cas, s’haurà de preveure els treballs en els horaris descrits al punt 1.4 i ajustar el pla
de treball a l’horari circumstancial.
S’haurà de garantir en tot moment, que les condicions de treball de les obres, així com de l’entorn
afectat, segueixin les directrius establertes a PSS (Pla de Seguretat i Salut), a la vegada que no
afectin als treballadors i usuaris de l’edifici en relació a les possibles afeccions de pols i soroll.
Per tant, totes aquelles feines que siguin susceptibles de generar un impacte alt per molèsties als
usuaris de l’edifici perquè generin pols, soroll, desmuntatges, polits o totes les que es consideri
molèstia greu d’obra, seran programades per tal que es puguin realitzar amb una afectació mínima
per al personal que hagi d’estar treballant a l’edifici. Cal aportar la realització de mesures per
minimitzar aquestes molèsties, el soroll i la pols hauran de ser tractats amb sistemes adequats per
minimitzar al màxim les molèsties ocasionades.
La retirada de runa i material d’obra de les zones d’actuació ha de ser diària ja que no hi ha espais
suficients d’acopi de residus.
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Per assegurar el compliment de les mesures de seguretat i salut de les obres i que no es descuida
cap aspecte important, es preveurà l’assistència a la visita a les obres setmanals del tècnic de
prevenció de riscos contractat per dur la obra. El coordinador de seguretat assumirà el contingut
establert al R.D 1627/1997, tenint en tot moment una comunicació fluida amb l’empresa
adjudicatària i fent una especial menció als aspectes crítics de l’obra i proposant en tot moment
millores en les fórmules de coordinació de seguretat.
Aquells treballs que requereixin tall del servei de subministraments, o afectacions importants al
funcionament de l’edifici, es realitzaran en horaris consensuats amb el director de les obres designat
per dur l’obra i el responsable de la gestió i el funcionament de l’edifici, principalment fora de horari
de treball.

6

ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS

El licitador haurà de tenir present que en la seva adjudicació haurà de treballar en l’elaboració d’un
pla de treball amb totes les tasques necessàries per executar les obres, ja que durant l’execució de
les mateixes hauran de conviure amb els usuaris de l’edifici. El licitador haurà de coordinar-se amb el
Director de l’Obra assignat, per validar el seu Pla de treball, així com el Pla de seguretat i Salut, de
forma que l’actuació pugui dur-se a terme en el termini previst.
Per la proposta d’execució i organització de les tasques per a dur a terme les obres de millora de la
planta 3, el licitador haurà de presentar la documentació amb la proposta en la qual s’inclogui una
descripció exhaustiva de com s’executaran cadascun dels treballs a realitzar, així com una
planificació detallada de com s’organitzarà cadascun d’aquest treballs.
La proposta d’organització de treballs haurà d’incloure els següents paràmetres:
-Coherència de la proposta.
-Nivell de detall.
-Funcionalitat.
-Grau d’alineació amb les necessitats descrites.
-Utilitat de la proposta per la millora de la prestació.
L’adjudicatari presentarà un quadre Gantt on quedin exposades les tasques, les durades i els lligams
i un text on exposar breument en la seva opinió quin és el camí crític, les tasques i fites principals de
la planificació.
Aniran a càrrec de l’adjudicatari les despeses dels desperfectes que s’hagin pogut produir al llarg
dels treballs tant a l’edifici com a les instal·lacions.

Plec de prescripcions Tècniques 2021

16

Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Direcció de Coord Territorial i Av. de Serveis – Recursos i Control de Gestió
Logística i Gestió d’Edificis

Durant la realització de cada etapa d'obra l'adjudicatari i tot l’equip involucrat incloent la DO
assignada, estarà sota la supervisió dels tècnics que designi el Departament de Logística i Gestió
d’Edificis, facilitant-li els informes, valoracions, reunions i planificacions dels treballs que li demani el
departament. Es realitzarà l’actualització del pla de treball tantes vegades sigui necessari per la bona
execució de les obres segons les interferències i afectacions que es puguin donar cada setmana
mentre durin les obres sense modificar el termini final.
Amb aquesta finalitat es programaran visites de treball; amb una periodicitat mínima d'un cop a la
setmana, més les visites per la bona execució dels treballs i, extraordinàriament sempre que ho
demani el Departament de Logística i Gestió d’Edificis.
A les reunions i/o visites d’obra hauran d'assistir obligatòriament:
1- La Direcció de l’obra designat pel Departament de Logística i Gestió d’Edificis de
l’Ajuntament de Barcelona.
2- El Responsable de supervisió per part del Departament de Logística i Gestió d’Edificis de
l’Ajuntament.
3- El Coordinador de Seguretat i Salut designat per Departament de Logística i Gestió
d’Edificis de l’Ajuntament.
4- El Responsable de les obres de l’empresa adjudicatària. (cap d’obres)
5- El responsable de prevenció de riscos laborals de l’empresa adjudicatària.
6- Qualsevol altre tècnic o industrial per part de l'adjudicatari que el Departament de
Logística i Gestió d’Edificis o el director d’obres designat pel Departament estimi oportú.
L’empresa adjudicatària ha d’estar present a totes les reunions convocades pel Director d’obra
designat pel Departament, que després d’aixecar acta les farà arribar a totes les parts implicades.
Totes les convocatòries de reunió i visites d’obra estaran en coordinació amb el Departament de
Logística i Gestió d’Edificis.
Durant el transcurs de l’obra, l’empresa adjudicatària junt a la figura del Director d’obra designat per
el Departament de Logística i Gestió d’Edificis per dur a terme l’obra, col·laboraran en un Pla Actiu
de Comunicació.
Totes les plantes disposaran d’un responsable de comunicació per rebre les notificacions i/o
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possibles afectacions de la jornada laboral per tal que pugui avisar els treballadors afectats de la
planta. Aquesta figura estarà assignada pel departament de Logística i Gestió d’Edificis de
l’Ajuntament.
L’adjudicatari tindrà l’obligació setmanal, abans de cada divendres, de passar la llista de feines a
executar durant la setmana vinent, tant si tenen afectació directa als usuaris com si no, de cada
planta perquè el Director de l’obra designat pugui mantenir informat en tot moment els responsables
de comunicació per plantes.
L’adjudicatari tindrà l’obligació de col·locar tots els cartells de senyalització d’obres i informació
d’afectacions d’espais cada divendres perquè tots els usuaris tinguin la informació necessària cada
dilluns. Si durant la setmana es produeixen canvis susceptibles d’informar es col·locaran els cartells
necessaris per mantenir contínuament als usuaris informats.

7 INICI I DURADA DEL CONTRACTE
L’execució del contracte s’iniciarà amb la signatura de l’Acta de Replanteig de l’obra i finalitzarà amb
la signatura de l’acta de Recepció de l’obra. L’ultima certificació no es validarà fins que els repassos
de fi d’obra hagin quedat resolts amb el vistiplau del Director de l’obra.
Aquest servei es concerta per una durada (10) setmanes des de l’inici de les obres i fins la seva
finalització.
7.1 Planificació i terminis de treballs
7.1.1

Pla d’obres
A l’Annex 7 del projecte executiu que s’adjunta al plec, es desenvolupa un hipotètic Pla d’Obres
seguint l’establert a l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de l’apartat 1
paràgraf e) de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d‘octubre de Contractes del Sector Públic.

7.1.2

Càlcul de terminis

Per l’obtenció del termini total d’execució de les obres, s’haurà de basar en els següents premisses:
- Terminis d’entrega de materials.
- Els rendiments que s’han utilitzat són els indicats en la justificació de preus, o un múltiple dels
mateixos.
- Jornades de treballs diaris consensuats segons Plec.
- Considerant que majoritàriament els treballs s’hauran de realitzar com a horari circumstancial i
extraordinàriament part de les feines s`hauran de realitzar dins de l’horari laboral extraordinari.
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7.1.3

Estructuració de les obres

Donada la necessitat d’estructurar les obres de manera que es faci compatible aquesta amb la
permanència en actiu dels llocs de treball a l’edifici, s’han definit una sèrie de fases a la planta, que
permetin abordar l’obra de forma ordenada, per zones, minimitzant les molèsties que aquesta
provocarà en els treballadors. D’acord amb això s’haurà de dissenyar unes fases lògiques d’actuació
per a optimitzar l’execució de les obres amb especial atenció a les instal·lacions i organitzar de
forma senzilla els moviments dels treballadors. Es procurarà maximitzar la superfície d’obra de cada
fase tenint en compte les possibilitat que ens ofereix l’edifici. Es preveu l’habilitació de petits espais
temporals de llocs de treball per traslladar alguns usuaris de l’edifici en fase d’afectació durant la
jornada laboral en cada fase corresponent d’execució .
Caldrà consensuar entre el CSS, la direcció d’obra assignada pel Departament de Logística i Gestió
d’Edificis, un responsable del contractista i un responsable de la gestió i el funcionament de l’edifici,
totes les actuacions a desenvolupar, per tal d’anar consensuant pas a pas els diferents espais de
treball a emprar així com les possibles afectacions, de tal forma que es minimitzin les possibles
afeccions en relació al soroll i a la protecció de l’entorn enfront la pols durant les hores de treball.
Es preveu que la realització dels treballs més molestos (perquè siguin susceptibles de generar un
impacte alt per molèsties als usuaris de l’edifici perquè generin pols, soroll) es realitzaran per la
tarda del divendres a partir de les 15:30h i dissabtes. Les que tinguin un impacte mig es podran fer
per les tardes de dilluns a divendres a partir de les 15:30h quan l’ocupació de l’edifici és inferior i els
dissabtes. I totes aquelles que tinguin un impacte baix es podran fer al mati i/o tarda sense que això
repercuteixi en el termini d’execució previst de les obres.
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8

DESGLOSSAMENT PRESSUPOSTARI
El pressupost estimatiu per a dur a terme les obres es de 192.161,85 euros iva inclòs. El desglossament
del mateix per plantes d’actuació és el següent:

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL PEM
CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

Capítol 01.01

Planta 3º

Capítol 01.02

Seguretat i Salut

TOTAL

OFICINES TORRENT DE L’OLLA 218

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL PER CONTRACTE

IMPORT €
131.450,00
2.005,00
133.455,00
.............................

13% Despeses generals sobre PEM€
6% Benefici Industrial PEM€
SUBTOTAL

17.349,15
8.007,30
158.811,45

21% IVA sobre 158.811,45€

TOTAL

133.455,00

PRESSUPOST PER CONTRACTE IVA INCLÒS
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9

OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA
9.1 Obligacions de caràcter general

En el moment de la formalització del contracte, l’empresa adjudicatària serà responsable de les
següents obligacions contractuals vinculades amb el servei segons l'article 4 del Capítol II de la
Llei 32/2006, 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, on es
defineixen els requisits a seguir:
a) Posseir una organització productiva, comptar amb els mitjans materials i personals
necessaris, i utilitzar-los per al desenvolupament de l'activitat contractada.
b) Assumir els riscos, obligacions i responsabilitats pròpies del desenvolupament de
l'activitat empresarial.
c) Exercir directament les facultats d'organització i direcció sobre el treball desenvolupat
pels seus treballadors en l'obra i, en el cas dels treballadors autònoms, executar el treball
amb autonomia i responsabilitat pròpia i fora de l'àmbit d'organització i direcció de
l'empresa que li hagi contractat.
d) Acreditar que disposen de recursos humans, en el seu nivell directiu i productiu, que
compten amb la formació necessària en prevenció de riscos laborals, així com d'una
organització preventiva adequada a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de
Riscos Laborals descrit al punt 10 d’aquest plec.
e) Estar inscrites en el Registre d'empreses acreditades a què es refereix l'article 6
d'aquesta Llei. La inscripció es realitzarà d'ofici per l'autoritat laboral competent, sobre la
base de la declaració de l'empresari a què es refereix l'apartat següent.
Les empreses contractistes o subcontractistes acreditaran el compliment dels requisits a
què es refereixen els apartats 1 i 2.a) d'aquest article mitjançant una declaració subscrita
pel seu representant legal formulada davant el Registre d'empreses acreditades.
Les empreses titulars han de vetllar perquè les empreses contractistes, en l'àmbit de la
construcció, compleixin amb el que la Llei de subcontractació exigeix.
L’empresa adjudicatària junt a la figura del Director d’obra col·laboraran en un Pla Actiu de
Comunicació descrit al punt 6.
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f)

Elaborar el Pla de seguretat i salut de les obres en aplicació del corresponent estudi, i
disposar, en tot cas, de l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu
compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene els
treballs.

g) Subscriure amb la Direcció d’obra i la resta d’entitats afectades, l’acta de replanteig de
l’obra.
h) L’empresa adjudicatària assumirà la responsabilitat de netejar les zones d’actuació
diàriament mediant un equip de neteja especialitzat, sense càrrec addicional per la
propietat.
9.2 Gestió de la documentació generada
L’empresa adjudicatària haurà de lliurar de forma mensual tota la documentació rellevant dels
treballs realitzats al Director de les obres per tal que aquest pugui redactar un informe d’avaluació
de les obres, segons el model que estableixi el Departament de Logística i Gestió d’Edificis.
Aquest informe tindrà com a finalitat avaluar l’estat de l’obra tot incorporant dades del seguiment
del Planning, l’avanç de l’obra, la documentació gràfica, així com totes les dades pertinents que
deriven de la bona execució del transcurs de l’obra.
Tot això, anirà encaminat a una gestió eficient i a una reducció de l’impacte ambiental de l’activitat
de l’edifici.
9.3 Responsabilitat sobre béns materials
Serà obligació de l’empresa adjudicatària vetllar pel bon ús i estat de conservació de tots els béns
materials dels edificis.
Estarà rigorosament prohibit que el personal de l’empresa adjudicatària manipuli, per qualsevol
raó, els equips i materials que es trobin a l’edifici i que no siguin objecte de les prestacions
descrites en el present document.
L’empresa adjudicatària respondrà davant la sostracció de mobiliari, material, valors o efectes,
quant la propietat realitzi qualsevol modificació de les dependències i/o instal·lacions. L’empresa
adjudicatària es comprometrà a adequar la coordinació de les seves funcions a les noves
circumstàncies, així com prestar servei quan es requereixi.
Quan el contracte descrit en aquest document finalitzi o en el cas que es rescindeixi, l’empresa
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adjudicatària es compromet a complir amb les següents obligacions:

-

Tornarà a l’Ajuntament qualsevol material que li hagi estat facilitat per a la realització dels
serveis. Si aquests materials han estat degradats a conseqüència d’un mal ús per part de
l’empresa adjudicatària, es requerirà que aquesta assumeixi els costos de reparació o
substitució.

-

Desmuntar i/o retirar el material fix o mòbil que ha estat aportat pel seu compte i càrrec. En el
cas de no complir amb aquesta obligació, la propietat efectuarà els treballs mitjançant tercers i
a càrrec de l’empresa adjudicatària.

-

Lliurar al Departament de Logística i Gestió d’Edificis tota la documentació relativa a les obres
que pugui estar en la seva possessió segons descripcions del punt 10.2 d’aquest plec.

9.4 Personal
L’empresa adjudicatària lliurarà al Responsable del Departament de Logística i Gestió d’Edificis,
l’organigrama del personal responsable que participi activament en el desenvolupament de les obres
de l’edifici. Aquest organigrama haurà d’estar justificat conjuntament amb els títols acadèmics de les
figures de l’organigrama i professional de l’empresari i dels directius de l’empresa.
Els tècnics encarregats directament de l’obra han d’aportar l’experiència mínima que es defineix a
continuació:
La figura corresponent al Cap d’Obra haurà d’aportar una experiència en reforma d’edificis, com a
mínim de 10 anys en obra d’edificació.
La figura corresponent a l’Encarregat de l’Obra haurà d’aportar una experiència en reforma d’edificis
com a mínim de 5 anys en obra d’edificació.
Qualsevol modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra
que serà designat pel Departament de Logística i Gestió d’Edificis i que haurà de garantir almenys
un 60% de permanència en l’obra amb la finalitat de guiar i validar totes les intervencions de
l’empresa adjudicatària.
S’haurà de garantir el 80% de permanència de la figura del cap d’obra i almenys un 90% de
permanència de l’encarregat de l’obra durant l’execució de la obra, permetent el seguiment del
pla d’obres proposat per a cada planta d’actuació i subministrarà les dades precises per la
comprovació d’amidaments i liquidacions.
L’empresa adjudicatària haurà de fer un treball d’equip amb la figura del director de l’obra assignat i
treballar conjuntament. El Director de l’obra deurà estar permanentment informat per part de
l’empresa adjudicatària de totes les tasques, accions i decisions que afectin al desenvolupament de
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l’obra.
9.5 Control pressupostari
L’empresa adjudicatària entregarà una proposta justificada i desglossada dels possibles Preus
Contradictoris que pugi haver-hi durant l’obra. La Direcció de l’obra acceptarà exclusivament
mitjançant una Acta de Preus Contradictoris l’execució de les tasques afectades per aquests preus o
partides, i en cap cas l’adjudicatari executarà una feina sense que aquesta Acta estigui signada per
l’adjudicatari i per la Direcció d’Obra i la Propietat.

9.6 Materials d’obra
El contractista es compromet, a la correcta gestió ambiental del servei i a supervisar l’execució del
contracte amb el màxim respecte al medi ambient. (Normativa municipal)

10 SERVEI FUNCIONAL
10.1 Responsabilitats
Amb independència del que es determina més concretament en el PCAP, és important també fer
esment en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, que el personal designat per a la realització dels
treballs haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a instal·lacions, equips, documentació,
etc. als que tingui accés com a conseqüència del seu treball. Si no es compleix la confidencialitat
exigida en el contracte serà considerada una falta molt greu.
10.2 Documentació que entregarà l’adjudicatari abans de la recepció de les obres
El document As Built a elaborar, s’ha d’entendre com el projecte executiu de l’obra tal i com realment ha
estat executada i ha de contenir, per tant, la informació necessària i suficient per permetre en un futur, i al
llarg de l’explotació de la instal·lació, conèixer i interpretar la realitat construïda per dur a terme les
tasques oportunes que assegurin l’ ús, conservació i manteniment adequat.
La documentació As Built s’entregarà en un termini màxim de 15 dies des de la signatura de l’Acta de
recepció.
Es lliurarà el document en format PDF i en formats editables (dwg, tcq, doc, ...) de la manera següent:
•

1 còpia en paper del projecte As-built

•

2 còpies en cd/pendrive amb el projecte As-built en format pdf i en format editable
Documentació imprescindible a presentar al As-built.
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-Memòria de les obres executades i reportatge fotogràfic.
-Relació d’Industrials i proveïdors
-Plànols As-built
El contractista haurà de presentar els plànols As-built donant la garantia de que aquests són una
rèplica exacta de la superfície intervinguda. Aquest plànols serviran de base de treball per a
posteriors treballs de manteniment a l’edifici de Torrent de L’Olla.
-Control de qualitat de les obres
El contractista haurà de presentar el programa de control de materials, definició de lots, informes de
laboratori, control de documentació dels subministres, marcatges i declaracions CE, certificats de
garantia, segells de qualitat, butlletins i projectes de legalització, proves de funcionament.
-Garanties Vigents i manuals d’us de tots els equips instal·lats.
Serà obligatòria l’aportació de tots els manuals de funcionament dels aparells instal·lats, així com les
garanties i documents rellevants que permetin l’adequada manipulació dels aparells, així com les
garanties de bon funcionament dels elements instal·lats a l’edifici.
-Llistat resum de residus i certificats d’abocador.
Els terminis de garantia exigits obligatòriament seran de 12 mesos, a partir de la recepció de les
obres. Aquesta garantia tindrà la possibilitat de ser ampliada a les millores ofertades.

Barcelona, 27 de gener de 2021

Cristòfol Querol Lacarte
Cap del Departament de Logística i Gestió d’Edificis
Gerència d’Ecologia Urbana Ajuntament de Barcelona
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