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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
QUE REGEIXEN LA TRAMITACIÓ DE LA LICITACIÓ | FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE LES
OBRES CORRESPONENTS A LA "MEMÒRIA VALORADA PER A LA SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE
PARQUET DE LA PISTA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL JOANA BALLART, DE VALLS".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte del contracte és l'execució de les obres contemplades en la Memòria valorada per a la
substitució del paviment de parquet de la pista del pavelló poliesportiu municipal Joana Ballart, de
Valls.
Tal com consta en l’esmentada memòria valorada, l'estat actual del paviment de parquet de la
pista poliesportiva del pavelló, presenta una superfície inestable i discontinua, que mostra evidents
problemes de fricció, estabilitat dimensional, absorció d'impactes i desplaçament per als usuaris,
comportant un perill notori per a la pràctica esportiva, per la qual cosa es considera necessari
procedir a la seva substitució.
El contracte definit té la qualificació de contracte d’obres, d’acord amb l’article 13 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
L’obra d’aquest contracte correspon al Vocabulari Comú de Contractes Públics CPV 2008:
45432113-9 "Revestiment de parquet".
Considerant que la millor solució consisteix en contractar l'execució de les esmentades obres,
s'enumeren a continuació les fases del cicle de vida i els impactes corresponents de l'objecte del
contracte, que són rellevants i diferencials en la execució del mateix:
Fases:
● Obtenció de matèries primes.
● Manufactura de productes/serveis/subministrament/obra.
● Col·locació dels productes manufacturats.
● Manteniment dels productes una vegada col·locats.
Impactes ambientals:
● Emissions de CO2 [KeCO2/m2]
Impactes socials:
● Captació de recursos humans, formació i capacitació en les diferents fases del cicle productiu.
● Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu.
Per la qual cosa, qualsevol millora social, mediambiental i/o informació quantificada i verificable
sobre l'acompliment ambiental d'un producte o material en l'execució d'aquest cicle de vida esdevé
una millora qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte per tal que
esdevingui una contractació eficaç i eficient.
Els criteris que d'acord amb l'anterior es consideren adients incorporar com a criteri d'adjudicació
són els següents:
● Criteris ambientals mitjançant aportació de certificacions ambientals, característiques de
producte /família de productes, etiquetes ecològiques i/o declaracions ambientals.
● Criteris socials mitjançant la inclusió laboral de col·lectius desfavorables.
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Les millores ofertes pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions
especials d'execució.
2. ABAST DEL CONTRACTE I DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS
2.1. Conceptes inclosos a la Memòria valorada
Treballs previs, enderrocs i desmuntatges (treballs a realitzar pels Serveis de Manteniment
Municipals)
Buidat de tot el material que hi ha dins la pista esportiva i pugui pertorbar els treballs a realitzar.
Caldrà generar un accés des de l'interior de l'edifici, on es generarà el control d'accés des de la
planta baixa.
La memòria valorada preveu:
- L’enderroc de de tots els elements de l’actual parquet de tarima flotant i de l’antic parquet original
de llistonets de fusta encolada existent a sota d’aquest.
- L’enderroc del paviment original de terratzo de l’antic passadís perimetral que hi havia al voltant
de la pista central de parquet de llistonets de fusta encolada.
- El desmuntatge, si s’escau, dels arrimadors perimetrals de taulers de fusta DM, per retallar-los a
la cota del nou paviment i posterior muntatge.
Tots aquests treballs es realitzaran per part dels Serveis de Manteniment Municipals.
Paviment pista poliesportiu
La instal·lació del nou paviment de parquet, s’efectuarà sobre la base del paviment original de
terratzo existent de l’antiga pista central i sobre la base de morter autoanivellant (a executar per
l’adjudicatari) de l’antic passadís perimetral al voltant de la pista central.
La superfície haurà de ser de fusta, havent de complir amb els requisits indicats en l'informe UNE
41958 IN, PAVIMENTS ESPORTIUS, publicat per AENOR, document normatiu espanyol on es
defineixen i verifiquen les característiques dels paviments esportius i serà dels denominats àrea
elàstics.
El paviment proposat ha de complir les següents normatives: UNE-EN 14904 i UNE-EN 92391:2002, així com el Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC) i la
normativa tècnica d'equipaments esportius.
El sistema de paviment de parquet haurà de comptar amb el certificat d’homologació FIBA.
D'acord amb el que s’estableix a l'article 126.4 del LCSP 9/2017 "en aplicació de criteris de
sostenibilitat i protecció ambiental" el material a subministrar haurà de comptar amb certificat CE
(ECOLABEL o AENOR) i certificats de cadena de custodia conforme als plans de certificació de
fusta PEFC i FSC o certificats o etiquetes equivalents a qualsevol de les anteriors.

El paviment a instal·lar haurà de tenir les següents característiques tècniques:
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• Paviment esportiu tipus ‘‘BLUBAT‘‘ de ‘‘JUNCKERS'’ o equivalent.
• Tarima de faig massissa qualitat Harmony. Assecada en premsa, de 22 mm de gruix, ample de
129 mm i llarg de 3,70 mm.

• Polida i envernissada a fàbrica amb dues capes de vernís de poliuretà - isocianat amb un mínim
de 40 - 45 micres.

• Encadellada en els seus quatre costats i compostes per dues línies de tauletes unides entre si
per dues ‘‘cues de milà’’.

• Les taules es clavaran en ocult amb claus en "T" de 45 mm a 45º.
• L'estructura inferior estarà composta de llistons de fusta laminada de pícea inclòs coixinet
elàstic, amb no menys de 10 mm d'alt, incloent una capa de polietilè expandit de 9 mm que li
aportarà l'elasticitat i l'absorció.

• Els llistons s’instal·laran a 411 mm entre eixos.
• El sistema anirà col·locat sobre una làmina de polietilè que actuarà com a barrera de vapor.
• Alçada total del sistema 52 mm.
• La lamina de polietilè anirà col·locada sobre una làmina bituminosa tipus LBM GLASDAN FV30
P POL, de DANOSA o equivalent, que actuarà com a barrera antihumitat per capil·laritat
procedent del terreny de sota la solera, prèvia imprimació amb emulsió asfàltica de base
aquosa tipus CURIDAN de DANOSA o equivalent.

• Els resultats d'aquest sòl esportiu han d'estar conformes amb la norma EN 14904 sòl A3.
• Aquest paviment esportiu haurà de comptar amb el certificat d’homologació FIBA.

• Reducció de forces o absorció d'impactes: ≥ 40 < 55%.
• Elasticitat: entre 1,8 mm i 1,9 mm.
• Rebot de pilota: entre 98% i 100%.
• Fricció: 100.
• El nombre de poliment i envernissat que permeti el paviment ha de ser d'entre 8 i 10 vegades.
Per garantir una ventilació al conjunt del paviment, es deixarà un marge mínim de 3 cm d'espai per
permetre un cert moviment natural del mateix material, de dilatacions i contraccions. Sobre
aquesta ranura en el llocs on hi hagi circulació (boques accés pista i portes pista escalfament) es
posarà una platina.
El sistema inclou un sòcol de ventilació tipus JUNCKERS DEPORTE o equivalent, sobre els
arrimadors de taulers de fusta de DM de les parets dels dos fons de la pista.
Als arrimadors longitudinals d'ambdós costats de la pista, no es col·locarà sòcol per no tapar
l'espai de ventilació de 2 mm per sobre del parquet dels taulers. Aquests arrimadors, a l'estar
separats uns 7 cm de les parets de les grades ja ocultaran els 3 cm que es deixaran de separació
en totes les parets perimetrals per a la dilatació del parquet.

Ancoratges
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Es disposaran ancoratges dels diversos elements de jocs (cistelles de basquet i porteries futbol
sala), segons necessitats del centre.
El material esportiu i els seu ancoratges compliran les prescripcions establertes a les normes
UNE-EN que siguin d’aplicació, fet que ha de ser acreditat amb el certificat d’un laboratori d’assaig
aportat pel subministrador.
El sistema d’ancoratges de les cistelles de basquet estarà compost amb un punt de fixació a la
part posterior i dos pins més de fixació de posició en la part davantera, segons Norma EN1270 i
aprovades per FIBA.
L'empresa adjudicatària haurà de realitzar els treballs necessaris per a poder ancorar les cistelles
de joc en el seu lloc corresponent de la pista central.
Marcatge de pistes
Marcatge de línies de joc reglamentaries, tragades amb pintures de poliuretà, compatibles amb el
paviment en colors diversos.
S'han de marcar les següents pistes:
1. Pista central de bàsquet amb marc pintat al voltant, d'acord amb la normativa oficial FIBA.
2. Pista central futbol sala.
Marcatge d’1 escut central (logotip Ajuntament de Valls) amb les seves respectives lletres i 2
escuts (logotips Club CB Valls) en els extrems de la pista, amb el mateix disseny que els existents
actualment grafiats a la pista (TREBALLS A EXECUTAR PELS SERVEIS DE MANTENIMENT
MUNICIPALS).
2.2. Altres conceptes inclosos a la Memòria valorada
Així mateix, s'entendrà inclòs, en tot cas a títol enunciatiu i no excloent, els conceptes que es
mencionen a continuació:

• Les despeses generals d'empresa i el benefici industrial del Contractista que es limitaran a
l’especificat a la memòria valorada.

• Les despeses d'elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat, d’acord amb l'Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut redactat a l'efecte.
• Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions pel subministrament d'aigua i
energia elèctrica necessaris per l'execució de l'obra, així com drets, taxes o imports de presa de
corrent, comptadors i altres elements.
• Les despeses derivades de l'obtenció d'aquells permisos que fossin necessaris per talls de
carrers i per l'ús dels serveis públics, transit per camins públics o privats, instal·lació de tanques
d'obra o constitució de servituds per l'execució de la mateixa.
• Les despeses de les taxes de legalitzacions, permisos i ECAS.
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• Les despeses derivades dels consums de les diferents fonts energètiques per dur a terme les
obres. La implantació dels serveis provisionals d'obra i les escomeses corresponents.
• Subministrament, col·locació i conservació de senyals i elements de seguretat dins de l'obra i de
les zones de tercers i en les zones d'inici i final de l'obra; la guarda de l'obra i la vigilància
d'afeccions a tercers.
• Despeses derivades per mantenir el grau de neteja necessari, segons criteri de la Direcció
Facultativa (DF), per tal de garantir el correcte funcionament de l'obra.
• La conservació de l'obra durant la seva execució i durant el termini de garantia.
• Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars, i equips de maquinària.
• Despeses d'instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, instal·lacions
i eines.
• Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
• Despeses de retirada materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones
limítrofes afectades per l'execució de la mateixa (inclòs taxes d'abocadors).
• Despeses de reparació i reposició de vials i serveis que afectin al Contractista per a la
realització de treballs.
• Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d'electricitat, aigua,
gas, telèfon i xarxes de comunicació per a la correcta explotació de les obres objecte de
contracte, d'acord amb les potències, consums i característiques definides en la Memòria
valorada. Aquestes despeses fan referència als drets de connexió de les companyies
subministradores i a les obres i instal·lacions necessàries per a la seva materialització.
• Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en
hores extraordinàries o dies festius, necessaris per complir el Pla d'Obres i el termini acordat.
• Resolució d'incidències que puguin produir les obres en la mobilitat en l'entorn degut a
fenòmens naturals (pluges intenses, etc.) o als propis treballs d'execució d'obra.
• Danys a tercers motivats directament en la forma d'execució de l'obra.
• Tant el pressupost base de licitació com els preus unitaris de les diferents unitats d’obra
consignats en el pressupost de la Memòria valorada d’obra municipal a executar es
consideraran preus tancats a tots els efectes.
3. TERMINI D'EXECUCIÓ
La durada prevista inicial de les prestacions serà d'1,5 mesos a comptar des de l'endemà de la
signatura de l'acta d'inici d'obra.
Les obres s'hauran d'executar en les dates que assenyali la direcció de l'equipament, adaptant-se
a la programació d'activitats previstes i per tal motiu es podrà procedir a la suspensió temporal de
l'obra.
Es preveu que els treballs descrits s’hagin de realitzar en el període comprés entre el 5 d’agost i el
15 de setembre de 2019.
El contractista que resulti adjudicatari d'aquest contracte assumirà totes les condicions
expressades en el plec, inclosa la possible suspensió temporal de l'obra, que augmentaria el
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termini de l'obra (no computable a efectes contractuals), sense dret a sol·licitar cap indemnització
en concepte de despeses durant la citada suspensió d'obra.
4. METODOLOGIA I PROCÉS D’OBRA
En general, s'haurà d’interferir el mínim possible en l'activitat ordinària de l'equipament, en el qual
es desenvolupen activitats heterogènies amb horaris diferents. Per a tal fi, i abans d'iniciar les
obres, es definirà un protocol conjunt amb l'empresa adjudicatària i la direcció de l'equipament on
quedarà reflectit amb exactitud l'àmbit d'obra, accés dels operaris, zones d’aplec, zones de
càrrega i descàrrega, limitacions d'horaris, etc...
El contractista tindrà l'obligació d'informar puntualment a la Direcció Facultativa i a la Direcció de
l'equipament de qualsevol incidència que pugui afectar al funcionament ordinari del centre.
5. OBLIGACIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTISTA
• El contractista que resulti adjudicatari haurà de facilitar abans de començar l'obra el quadre de
dedicació previst dels components que l'executaran i la distribució de les seves responsabilitats.
Aquest equip no podrà ser substituït durant el termini d'execució del contracte sense
l'autorització expressa de l'Ajuntament.
• Designar un Cap d'obra, tècnic competent, responsable per a la bona marxa dels treballs i el
comportament del personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals,
el responsable del contracte i el director facultatiu. El Cap d'obra designat pel contractista, en
compliment d'allò que preveu el Plec General, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària,
que es concreta en:
•

Titulat mig arquitectura i/o enginyeria de construcció, amb un mínim d'experiència de 2
anys en execució d'obres.
Si escau, el contractista s'obliga a designar un suplent amb les mateixes característiques.

• Haurà de disposar, en nombre suficient, de quadres intermedis d'especialització i treballadors en
els diferents oficis que hagin d'intervenir en els treballs objecte del contracte. L'encarregat/s de
les obres tindrà/m dedicació exclusiva per a les obres objecte del present contracte.
• L'adjudicatari disposarà d'equips de treball amb tots els mitjans auxiliars, eines, maquinària,
materials, mitjans i elements de seguretat, mitjans per a desviació de trànsit i senyalització i
mitjans de transport, així com del personal auxiliar necessaris per a la correcta execució dels
treballs.
• El contractista haurà de disposar en tot moment del personal necessari per a l'execució de les
obres amb un nombre mínim de treballadors, fins i tot en època de vacances. El contractista
disposar, a més, d'un equip permanent, i de la maquinària i mitjans auxiliars necessaris per a la
realització de treballs urgents que requereixin una intervenció immediata. Tota la maquinària i
vehicle haurà de dur distintiu, mostrant el nom de l'empresa adjudicatària del contracte, domicili
social, telèfon i rètol indicatiu de l'empresa contractista adjudicatària.
• L'adjudicatari haurà de disposar d'un equip d'urgència/emergència preparat per a actuar en
qualsevol moment, tant en horari fora de la jornada laboral, hores nocturnes, com en dies
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festius, per a atendre les possibles incidències de qualsevol índole que es produeixin derivades
de l'execució de les obres objecte del contracte. Per a aquesta fi haurà de disposar d'un mitja de
localització que permeti la immediata activació dels dispositius d'emergència (comunicació
permanent i directa de telefonia mòbil).
• El contractista haurà de presentar abans de començar l'obra el preceptiu Pla de seguretat i salut
així com un Pla de gestió de residus i una planificació de l'obra.
• Per a optimitzar l'espai públic i eliminar els aplecs intermedis, el contractista disposarà d'un
local, de característiques adequades i suficientment pròxim a l'obra, on albergarà l'oficina d'obra,
el magatzem de petites eines, els vestuaris, menjador i serveis higiènics del personal de l'obra.
• No s'emmagatzemarà a l’obra més material que el d'ús immediat, disposant-se d'un espai
convenientment limitat, dintre del tancament general de l'obra, per a aquest menester. Així
mateix, els materials de demolició preferiblement es carregaran i transportaran a abocador en el
mateix moment de la seva generació.
• El contractista vetllarà per les condicions de seguretat i protecció viària en les obres, pel que
haurà de complir en tot moment, les disposicions legals que s'estableixin en aquest sentit i
seguir les ordres i instruccions que doni la Guàrdia Urbana, els Serveis Tècnics d'aquest
Municipi i el Coordinador de Seguretat i Salut de les obres. El contractista col·locarà, al seu
càrrec, els elements d'informació, protecció, seguretat, senyalització, desviament de trànsit i
publicitat dels treballs necessaris per a la immediata execució dels treballs, d'acord amb la
normativa de les administracions que intervinguin i especialment al que es refereixen al
desviament i talls de trànsit.
• Complir la normativa municipal sobre medi ambient, comunicació i senyalització d'obres, d'acord
amb les directrius municipals, i aniran al seu compte i càrrec les despeses derivades de la seva
aplicació. En cas d'incompliment, l'Ajuntament executarà les prescripcions de l'esmentada
normativa i descomptarà el seu import de la primera certificació que s'expedeixi o de les
següents, si fos necessari.
• Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i protecció
de l'obra, i la resta d'obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la
legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents.
• Prèviament a la convocatòria de la recepció de l'obra, el Contractista facilitarà a la Direcció
facultativa, per a la seva aprovació, la documentació següent:
•

Col·lecció de plànols AS-BUILT convenientment acotats i referenciats en format digital
(arxiu amb extensió DWG, AutoCAD).

•

Memòria, en format digital (arxius amb extensió DOC + PDF) i paper.

•

Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions.

•

Dossier de documentació referida al control de qualitat i resultats dels assajos
corresponents al Pla de Control de Qualitat.

NO ES CONVOCARÀ LA RECEPCIÓ FINAL, FINS QUE ELS SERVEIS TÈCNICS DE
L’AJUNTAMENT, HAGIN COMPROVAT LA DOCUMENTACIÓ APORTADA.
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• Informar amb caràcter mensual de l'evolució dels treballs mitjançant l'actualització del
cronograma dels treballs contemplats en la Memòria valorada. Aquesta informació ha de ser
facilitada de forma telemàtica.
• El contractista iniciarà les obres replantejades en el terreny i assenyalant les referències
principals. El replanteig serà sotmès a l'aprovació dels Serveis Tècnics Municipals que donaran
l'autorització per a l'inici de les obres. En cas contrari, es dictaran les oportunes ordres per a la
seva correcta execució, mantenint els treballs suspesos temporalment.
• La Inspecció Facultativa de les obres estarà a càrrec de la Direcció de les Obres, Serveis
Tècnics Municipals i el Coordinador de Seguretat i Salut, així com d'aquells tècnics que designi
l'Administració.
• Si la Direcció Facultativa (sempre que es parli de Direcció Facultativa, es considerarà integrada
a ella el Coordinador de Seguretat i Salut), tingués raons per creure en l'existència de vicis
ocults de construcció en les obres executades, donarà les ordres oportunes per a la realització
dels assajos, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi
defectuosos. Les despeses generades aniran a càrrec del contractista sempre que aquests
assajos confirmin l'existència de vicis ocults. En cas contrari seran satisfets per l'Administració.
• La Direcció facultativa o els Serveis Tècnics Municipals, en cas de desobediència a les seves
instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa de
les obres, podrà requerir al contractista perquè separi de l'obra als treballadors responsables de
la pertorbació.
• L'adjudicatari es responsabilitzarà de la manca de respecte, de la manca d'educació o mal tracte
que el personal observi cap als veïns, així com de produir soroll excessiu durant la prestació
dels serveis.
• Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra, i van a càrrec seu les despeses
corresponents.
• Responsabilitzar-se de què les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat són executades per
instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessió dels corresponents títols
expedits per l'Administració competent.
• Tots els permisos i llicències necessaris per a l'execució de l'obra seran sol·licitats, gestionats i
tramitats per l'adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de
servituds respecte a organismes de l'Administració i llicències municipals i tributs locals.
• Fer-se càrrec de la redacció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits
necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d'Indústria de la
Generalitat de Catalunya. L’obra no es considerarà conclosa fins que els esmentats tràmits no
estiguin totalment realitzats.

• El contractista serà responsable de la qualitat tècnica de l'obra executada així com de les
conseqüències que es dedueixin per l'Administració o per a tercers de les omissions, els errors,
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els mètodes inadequats o les conclusions incorrectes en l'execució del contracte. Es troben
inclosos tots els treballs relatius a transport i col·locació dels elements relacionats anteriorment.
• El contractista haurà d'abonar a l'entitat que realitzi el Control de Qualitats les despeses que
aquests generin fins un màxim del 1,5 % del import d'execució material de la memòria valorada,
d'acord amb el programa que a l'efecte confeccionarà la Direcció Tècnica. Un cop iniciades les
obres, l’empresa responsable del control de qualitat, lliurarà a la Direcció facultativa d’igual
manera que al contractista, tots aquells informes de proves i assaigs es realitzin.
• Responsabilitzar-se de què tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a l'abast
tant dels transeünts com del personal que els hagi de manipular es connectin amb presa de
terra segons la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 del Reial Decret 842/2002, de 2
d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i modificacions posteriors.
6. QUALITAT MEDIAMBIENTAL: OBLIGACIONS MEDIAMBIENTALS DEL CONTRACTISTA
Donat que els treballs corresponent a aquest contracte s'executaran a l'interior i no contempla cap
actuació que pugui alterar les condicions medi ambientals ni crear cap episodi de contaminació, no
es considera d'aplicació incorporar aquesta obra dins el protocol de mesures complementàries
relatives a les obres en execució.
• El contractista està obligat a mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes com de
materials sobrants, fent desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries,
així com adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris perquè l'obra ofereixi bon
aspecte. Durant les obres es prendran mesures pel control de pols, evitant la seva producció i
sortida de l'obra, reg i cobriment del material susceptible de provocar pols, tall de peces de
paviment per via humida, etc. Així mateix, s'assegurarà que els nivells d'emissió sonora siguin
acords amb les directives europees corresponents. El cost d'aquestes mesures es considera
inclòs en els preus unitaris del projecte i no serà objecte d'abonament independent.
• El contractista farà una identificació dels aspectes ambientals rellevants a l'obra i una correcta
gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes
que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l'entorn, fer una correcta
gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte)
d'acord amb la legislació vigent.
7. CONTROL DOCUMENTAL:
CONTRACTISTA

OBLIGACIONS

DE

CONTROL

DOCUMENTAL

DEL

Independentment del control de qualitat de l'obra relatiu al procés de supervisió per al compliment
dels requisits normatius i de projecte i del control mediambiental desenvolupat a l'apartat anterior,
el contractista, en base a l'article 128 de la LCSP, haurà de lliurar tota la documentació
relacionada amb els criteris d'adjudicació pels quals hagi obtingut alguna puntuació* i altres
condicions d'execució assenyalades al Plec de condicions administratives.
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Així, el contractista haurà de lliurar mensualment, juntament amb la certificació, un informe amb el
títol "CONTROL DOCUMENTAL". El lliurament d'aquest document serà imprescindible per a
procedir al pagament de la certificació i contindrà el següent recull documental:
7.1. Subcontractació
• L'empresa contractista haurà d'aportar, relació detallada de les empreses subcontractades o
empreses subministradores.
• Llistat de treballs subcontractats amb Centres Especials de Treball o Empreses d'inserció.
7.2. Dades mediambientals relatives a etiquetes, certificats i declaracions mediambientals*.
S'haurà de lliurar la documentació acreditativa en relació als productes o famílies de productes
oferts a la licitació segons el llistat adjunt inclòs al plec de condicions administratives.
PRODUCTE - FAMÍLIA DE PRODUCTE (QUALSEVOL MATERIAL DEL QUADRE DE PREUS DE LA MEMÒRIA
VALORADA)
FASE DEL
CICLE DE VIDA
PRODUCCIÓ

REQUERIMENT
Aplicar criteris d'ecodisseny i/o
utilitzar productes ecoetiquetats
verificats en el disseny dels
elements

TIPUS D'ACREDITACIÓ
● Certificat UNE-EN-ISO 14006 o equivalent
● Declaració jurada del fabricant d'aplicació d'una anàlisi de cicle
de vida segons UNE-EN-ISO 14040 I 14044 o equivalent
● Certificat ecoetiqueta tipus I (etiqueta ecològica europea, cigne
nòrdic, àngel blau o equivalent)
● Declaració ambiental tipus III segons ISO 14025 o equivalent
● Certificats o etiquetes equivalents a qualsevol de les anteriors

PRODUCCIÓ

Utilitzar materials amb contingut
de material reciclat

● Declaració jurada del fabricant indicant el percentatge de
materials elaborats amb matèria reciclada

PRODUCCIÓ

Utilitzar fusta reciclada amb
certificació

● Fitxa tècnica del producte o documentació que acrediti
l'acompliment de l'estàndard EPF recycled wood. FSC recycled o
equivalents

PRODUCCIÓ

Utilitzar materials que disposin
d'informació ambiental
relacionada amb el seu cicle de
vida

● Declaració ambiental tipus III segons ISO 14025 o equivalent
● Declaració jurada del fabricant del material d'aplicació d'una
anàlisi de cicle de vida segons UNE-EN-ISO 14040 I 14044 o
equivalent
● Certificats o etiquetes equivalents a qualsevol de les anteriors

PRODUCCIÓ

Utilitzar materials que disposin
d'alguna etiqueta tipus I

● Certificat ecoetiqueta tipus I (etiqueta ecològica europea, cigne
nòrdic, àngel blau o equivalent)
● Certificats o etiquetes equivalents a qualsevol de les anteriors

7.3. Gestió de residus
S'haurà de lliurar la documentació relativa a la gestió de residus de l'obra següent:
• Albarans, certificats i abonaments de taxes dels centres de reciclatge, de selecció i/o dipòsits
autoritzats, de tots els residus generats a l'obra relatius a enderrocs, així com els generats per
l'obra nova.
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Valls, 17 d'abril de 2019

Antonio Magrané Unda
Aparellador municipal
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