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1.- GENERALITATS I ANTECEDENTS 

1.1. 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 d’estudi; definir les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han 
de servir de base per a la realització dels treballs encarregats, i concretar la 
redacció i presentació dels diferents documents en la realització dels quals ha 
d’intervenir el projectista adjudicatari de l’encàrrec, perquè els treballs, un cop 
quedi garantida i assegurada la seva qualitat, coherència i homogeneïtat, puguin 
ésser acceptats i rebuts per Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A.(d’ara endavant 
BSAV).  

1.2. BSAV, per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona, va redactar el Projecte 
d’Urbanització del Pla de Millora Urbana (PMU) del Sector Entorn Sagrera, 
Polígon d’Actuació Urbanística (PAU) 1 i PAU 2 (parcial), que ha estat aprovat per 
la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant acord de data 19 
de juliol de 2012 (publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 18 
de setembre de 2012), amb un pressupost total de 27.178.994,52 euros, IVA 
(18%) inclòs. 

Aquest projecte defineix tota la infraestructura i acabats superficials de l’àmbit 
d’actuació, alhora que es realitza la valoració dels cost d’execució de les obres i 
s’estableixen les seves condicions tècniques d’execució. 

El seu àmbit queda definit pels carrers Sagrera, Hondures, Ciutat d’Elx, passatge 
de Bofarull, Baixada de la Sagrera, Garcilaso, Berenguer de Palou, Ferran Turné, 
plaça de Kobe, Pere Terré i Domènech, Josep Soldevila, i Felip II. 

Aquest projecte ja preveu que les obres d’urbanització s’executin en etapes 
diferents, en funció de la disponibilitat dels terrenys. L’objecte d’aquesta 
discretització és aconseguir la possibilitat que les obres de cadascun dels àmbits 
es puguin efectuar amb independència temporal. 

2.- OBJECTE DE L’ENCÀRREC 

L’objecte del present encàrrec el constitueix la redacció dels “PROJECTES 
CONSTRUCTIUS DE LA URBANITZACIÓ DEL PMU DEL SECTOR ENTORN 
SAGRERA PAU.1 i PAU.2 (parcial), PRIMERA FASE ÀMBITS A, B, C i D”, inclosa 
l’assistència tècnica en la fase d’aprovació del projecte per l’Administració competent. 

L’àmbit i els límits superficials de les actuacions a projectar es defineixen en el plànol 
annex. En el plànol de l’annex s’hi dibuixen els àmbits A, B, C i D en que s’ha dividit 
l’execució de les primeres fases d’obra.  

L’àmbit A és la urbanització dels entorns de dues finques edificables. 

L’àmbit B és la urbanització dels entorns d’una finca edificable i de la biblioteca pública 
Marina Clotet, ja en funcionament.  
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L’àmbit C és la urbanització dels entorns d’un equipament poliesportiu i d’un i 
equipament cultural (Nau Ivanow). 

L’àmbit D és la urbanització dels entorns d’un futur equipament educatiu, a la 
confluència dels carrers Berenguer de Palou i Ferran Turné. 

Els quatre projectes a redactar vénen constituïts per separates del projecte mare ja 
aprovat. Aquests projectes contemplaran tots els elements que integren un projecte 
comú d’urbanització: ferms i paviments, il·luminació, arbrat i jardineria, xarxes de 
serveis urbans (clavegueram, aigua, gas, electricitat, telecomunicacions, etc.), mobiliari 
urbà, etc.  

Tots els documents que constituiran aquests projectes estan definits en el projecte 
mare, que serà facilitat al contractista. Per això la redacció del projecte té el caràcter 
de missió parcial de recopilació documental, complementació i edició del projecte. 
Caldrà, però, adequar les separates que resultin del projecte aprovat en allò que 
convingui per a complir els criteris tècnics municipals actualment vigents (enllumenat, 
espais verds, clavegueram, etc.), per a la correcta implantació de carrils bici seguint 
els criteris actuals de l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, per a complir la 
normativa tècnica vigent, i per a actualitzar el cost de les obres al moment actual. En 
resum, doncs, les separates objecte del contracte es redactaran en base als criteris 
actuals dels departaments tècnics de l’Ajuntament de Barcelona, s’adequaran a la 
legislació vigent, i s’actualitzaran pel que fa al cost econòmic de les obres definides. 

Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis a realitzar pel Projectista per 
a la redacció de les esmentades separates d’acord amb les prescripcions que 
s’estableixen en aquest Plec, 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.  

Les variacions a considerar sobre el previst en els estudis previs esmentats, com a 
conseqüència de la documentació lliurada per BSAV o a causa de les modificacions 
introduïdes per BSAV o pel Projectista (en aquest cas, prèvia aprovació de BSAV), es 
consideraran també incloses en el present encàrrec. 

La realització de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de 
l’objecte de l’encàrrec efectuat serà per compte del Projectista adjudicatari, llevat del 
que s’ha consignat en l’apartat 7 del present Plec: "Documentació a lliurar per BSAV al 
Projectista". 

BSAV es reserva la potestat de modificar els límits geomètrics del Projecte. Tota 
modificació dels límits geomètrics del Projecte serà objecte de la corresponent revisió 
dels honoraris. 
Per estipular aquestes variacions en els honoraris, es pren com a referència el 
pressupost d’execució material previst per a les obres d’aquest Projecte i s’estableix 
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una baixa o una alça equivalent a l’alça o baixa del pressupost modificat. Sobre 
aquesta alça o baixa es deduirà un 10% en concepte d’honoraris fixes. 
 
 
3.- REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 
 
Per Projecte Constructiu s’entén el definit a l’article 107 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
En possibles casos particulars, en els quals existeixin diverses alternatives, 
s’analitzaran les solucions possibles i en base a aquests estudis comparatius, 
s’establirà la solució definitiva, que es definirà amb detall posteriorment. 
 
BSAV podrà sol·licitar la separació del Projecte Constructiu en més d’un document 
d’aquesta naturalesa, derivat de la segregació de les obres per raons de finançament, 
calendari, o qualsevol altra que en suposi tràmits d’aprovació i/o contractació 
independents. Aquesta separació no donarà dret a cap increment dels honoraris del 
projecte.  
 
Totes les referències del present Plec s’entenen aplicables a cadascun dels Projectes 
Constructius que puguin resultar de l’aplicació del paràgraf anterior. 
 
El Projecte comprendrà també les actuacions següents, si s’escauen: 

- Situacions provisionals 

- Demolicions vàries 

- Obres de drenatge 

- Desviament de serveis afectats 

- Tancaments laterals 

- Obres complementàries d’accés i encreuament 

- Desviaments de trànsit 
 
 
4.- DIRECCIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS 
 
4.1.- Gestió dels treballs 
 
La direcció, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció del Projecte 
corresponen a BSAV. 
 
Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal de BSAV tindrà 
accés en qualsevol moment, a les dades i documents que el Projectista estigui 
elaborant sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en que es trobin. 
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A aquests efectes, el Projectista facilitarà en el possible la revisió dels treballs en curs 
dins la seva pròpia oficina al personal designat per BSAV. 
 
BSAV es reserva el dret de redactar ella mateixa, o mitjançant tercers, qualsevol part 
del Projecte encarregat. 
 
Amb aquesta finalitat, el Projectista facilitarà les dades precises amb l’antelació 
necessària perquè es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels 
terminis pactats amb BSAV es vegin afectats. En tot cas, si bé el Projectista no està 
obligat a assumir el contingut de la feina encarregada per BSAV 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. 
 
BSAV, juntament amb el Projectista, establiran 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. 
 
4.2.- Autoria dels treballs 
 
L’autoria dels treballs recau en el Delegat del Projectista, que haurà de ser Enginyer 
de Camins, Canals i Ports o Arquitecte i signarà el Projecte amb categoria d’autor del 
mateix. 
 
El Delegat del Projectista, com a 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 BSAV. 
 
L’autoria i responsabilitats corresponents a les parts del projecte redactades per 
tercers recaurà sobre aquests últims de forma conjunta i solidària amb el Projectista. 
 
4.3.- 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 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. 
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4.4.- Signatures i dates 
 
El Projecte objecte del present encàrrec, haurà d’ésser signat per un Enginyer de 
Camins, Canals i Ports o per un Arquitecte, 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, que serà visat com a part integrant del 
Projecte.  
 
Pel que fa als plànols, BSAV subministrarà els caixetins on s’hi s’especifiquen les 
signatures dels mateixos. 
 
Els documents del Projecte que requereixin d’una responsabilitat especial, segons 
criteri de BSAV, 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. 
 
Els documents redactats per tercers estaran signats per aquests conjuntament amb el 
projectista. 
 
Es dataran tots els documents del Projecte, expressant el lloc, mes i any de redacció. 
 
 
5.- PERSONAL, OFICINA I MITJANS A DISPOSAR PEL PROJECTISTA 
 
5.1.- Personal 
 
El personal que en cada fase de la realització del Projecte haurà de formar part de 
l’equip del Projectista serà l’idoni en titulació i experiència per a la bona marxa dels 
treballs i la responsabilitat requerida. 
 
BSAV valorarà lliurement la idoneïtat de les persones assignades a la redacció del 
Projecte i podrà exigir quan ho consideri oportú la substitució de part o de la totalitat 
del personal assignat a la redacció del Projecte. El Projectista haurà d’acceptar i 
complir aquesta substitució en el termini de les dues setmanes següents a la 
comunicació feta per BSAV. 
 
Qualsevol canvi en el personal assignat a la redacció del Projecte haurà d’ésser 
comunicat i acceptat per BSAV. 
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El Projectista nomenarà un Delegat amb la titulació acadèmica d’Enginyer de Camins, 
Canals i Ports o Arquitecte, que serà l’Autor del Projecte, i que haurà d’ésser acceptat 
per BSAV.  
 
El Delegat del Projectista ha d’estar capacitat suficientment per representar al 
Projectista davant BSAV durant el període de vigència del Contracte. 
 
En el document de l’oferta, s’explicitarà amb detall el personal facultatiu que sota la 
dependència del Delegat, durà a terme els estudis especialitzats. Quan es tracti de 
col·laboracions externes al Projectista, aquest acceptarà expressament les 
esmentades col·laboracions. 
 
5.2.- Oficina 
 
Des de la signatura del Contracte de l’encàrrec fins a la data de lliurament del treball 
complet, el Projectista haurà de disposar d’una oficina, ubicada a Catalunya, en la qual 
es realitzaran les tasques de gabinet i on es durà a terme el seguiment i control dels 
treballs encarregats. Aquest seguiment i control també es podrà efectuar a la seu de 
BSAV. 
 
5.3.- Mitjans 
 
El Projectista s’obliga a disposar de tots els mitjans i instal·lacions necessaris (fax, 
telèfon, correu electrònic, aparells específics, mobiliari, etc.) per a un correcte 
desenvolupament dels treballs encarregats; especialment els que es refereixen a eines 
informàtiques, tant de càlcul, com de gestió i disseny gràfic interactiu, així com algun 
dels perifèrics recomanats per a l’intercanvi d’informació i que s’esmenten en aquest 
Plec. 
 
 
6.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 
 
6.1.- Inici dels treballs 
 
Es considera com a data inicial dels treballs a tots els efectes la de la comunicació, per 
part de BSAV, de l’adjudicació de l’encàrrec, i que figura en el Contracte com a data 
inicial. 
 
Dins dels cinc dies hàbils comptats a partir de la data inicial, el Projectista haurà de 
recollir la documentació ressenyada en l’apartat 6, aixecant-se acta del lliurament. 
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6.2.- Aclariments i informacions complementàries 
 
En el decurs de la redacció del Projecte, el Projectista podrà sol·licitar tota mena 
d’aclariments i informacions complementàries, i fer paleses les consideracions que 
cregui oportunes a BSAV. 
 
BSAV 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 del Projecte, 
donat que és obligació del Projectista desenvolupar-lo sense més aportacions de 
BSAV que les que figuren 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 BSAV; en 
aquest cas el retard acceptat, com a màxim, serà l’equivalent al desfasament existent 
entre la data en què BSAV havia de fer el lliurament i la data real. 
 
6.3.- Informe sobre la marxa dels treballs. Seguiment i control 
 
Mensualment, i mentre duri la redacció del Projecte, el Projectista està obligat a 
informar detalladament i per escrit a BSAV, de l’estat de desenvolupament del treballs 
en curs. També facilitarà a BSAV les dades corresponents a l’actualització del 
Programa de Treballs vigent. 
 
L’informe corresponent es lliurarà a BSAV dins els cinc primers dies del mes següent. 
 
Als efectes de seguiment i control dels treballs, BSAV podrà requerir quan ho consideri 
necessari, al Delegat o a qualsevol dels tècnics que integren l’equip del Projectista, per 
a examinar els treballs, rebre les explicacions que se sol·licitin sobre la marxa de les 
tasques en curs o qualsevol altra qüestió. 
 
Per altra banda, el personal adscrit a BSAV queda facultat, quan es consideri 
necessari, per a recollir la informació i/o realitzar les comprovacions que s’escaiguin, 
dels documents conclosos del Projecte (o en elaboració); i el Projectista queda obligat 
a prestar l’assistència que li sigui requerida per a aquest fi. 
 
A les reunions de seguiment i control, el Projectista aportarà la documentació que 
s’hagi acordat amb BSAV tenint cura en que els documents i plànols de treball siguin 
intel·ligibles. Amb aquest objectiu, s’escolliran les escales de representació i colors 
més adients pels documents gràfics. El Projectista 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 Projectista i lliurades a BSAV dins dels 
tres dies naturals següents a la data de la reunió realitzada. 
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6.4.- Detecció de disconformitats 
 
Si en una inspecció de l’execució dels treballs per part de BSAV, o en la documentació 
lliurada, es detectés i comprovés qualsevol de les següents disconformitats: 
 
- La formulació i redacció del Projecte no es desenvolupa amb el personal i els 

mitjans oferts (o amb d’altres alternatives acceptades per BSAV). 
 
- S’ha produït l’incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el 

Programa de Treballs vigent i aprovat per BSAV  
 
- Es detecta i comprova l’incompliment en el Projecte de normatives vigents i/o 

l’incompliment de qualsevol apartat d’aquest Plec. 
 
BSAV, en els esmentats casos, s’atribueix la facultat d’efectuar per ella mateixa o 
mitjançant tercers, la redacció o repetició de les parts del Projecte afectades per dites 
disconformitats, descomptant els imports corresponents de la quantitat a abonar al 
Projectista per la redacció del Projecte sencer. 
 
En especial, BSAV es reserva el dret de comprovar, per ella mateixa o mitjançant 
tercers, la bondat dels amidaments obtinguts a través dels plànols; i cas de produir-se 
desacords en més d’un determinat percentatge, que es fixarà en el Contracte, per 
causes atribuïbles al Projectista, les despeses de l’esmentada comprovació seran a 
càrrec del Projectista, el qual haurà de refer els documents afectats per les 
disconformitats amb les dades correctes i sense cap càrrec addicional. 
 
La realització de qualsevol de les tasques esmentades no eximirà el Projectista del 
compliment del terminis pactats i de les penalitzacions en que pugui incórrer. 
 
 
7.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER BSAV AL PROJECTISTA 
 
BSAV posarà a disposició del Projectista la documentació següent: 
 
7.1.- A l’inici dels treballs: 

- El projecte mare original i aprovat, en fitxers editables. 

- Caixetí del projecte. 

- Instruccions específiques dels criteris de redacció. 

- Directrius respecte la justificació de preus i l’ús del banc de preus, per a la seva 
actualització. 

- Definició de les fases d’entrega i el seu calendari. 
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7.2.- En el decurs de la redacció del Projecte: 
 
- Títols i inscripcions que han de constar als caixetins, cobertes i lloms dels toms que 

composen el Projecte. 
 
BSAV tornarà al Projectista l’esborrany del Projecte revisat amb llista d’afegits, 
supressions i correccions dins del termini de temps indicat al Programa de Treballs per 
a la redacció del Projecte.  
 
 
8.- NORMATIVA APLICABLE 
 
Per a la realització del Projecte, el Projectista tindrà en compte la normativa existent i 
vigent en el decurs de la redacció del Projecte, obligatòria o no, que li pugui ésser 
d’aplicació. 
 
El Projectes haurà d’ajustar-se, des del punt de vista urbanístic, a allò disposat en el Pla 
General Metropolità i, des del punt de vista tècnic, hauran de seguir-se les directrius 
emeses per l’equip tècnic representant de BSAV.  
 
Haurà de respectar totes les normes, reglaments i d’altres disposicions que siguin 
d’aplicació. Especialment s’assenyalen : 

- Codi Tècnic de l’Edificació 

- Ordenances Municipals de l’Ajuntament de Barcelona 

- Instrucció de formigó estructural, EHE.  

- Decret 135/95, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

- Decret 1627/97, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementàries. 

- Manual de qualitat de les obres de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per decret 
d’Alcaldia el 17 de maig de 1999. 

- Instruccions i recomanacions establertes per l’ADIF i per Renfe. 
 
 
9.- SERVEIS MUNICIPALS 
 
El Projectista ha d’incorporar totes les prescripcions tècniques i administratives que 
exigeixin els diferents serveis municipals de l’Ajuntament de Barcelona que tinguin 
relació amb el Projecte. 
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Així mateix, el projectista haurà de formalitzar tots aquells documents totals o parcials 
del Projecte necessaris per obtenir les corresponents autoritzacions dels serveis 
esmentats i efectuar les actuacions i seguiments necessaris per obtenir-les. 
 
 
10.- AFECTACIÓ URBANÍSTICA 
 
El Projecte haurà d’adequar-se a totes les prescripcions urbanístiques definides en els 
actuals documents de planejament aprovats i els que estan actualment en fase 
d’elaboració en l’àmbit d’actuació del Projecte. 
 
 
11.- RELACIÓ AMB ALTRES ORGANISMES  
 
El Projectista establirà les corresponents relacions necessàries amb els diferents 
organismes implicats. Amb aquesta finalitat es nomenarà un interlocutor que actuarà 
seguint les pautes de BSAV i estarà obligat a informar sobre aquestes actuacions a 
BSAV. 
 
En el cas particular de l’ADIF, s’establiran uns protocols que definiran el marc de les 
relacions entre BSAV i aquests organismes. 
 
 
12.- TREBALLS PREVIS 
 
12.1 Topografia 
 
El Consultor disposarà dels aixecaments topogràfics elaborats per ADIF i Barcelona 
Sagrera Alta Velocitat, SA. En comprovarà la seva exactitud, inclosa la situació dels 
serveis afectats. 
 
El Consultor podrà proposar a la Direcció del Projecte la realització dels aixecaments 
topogràfics complementaris que consideri necessaris. 
 
12.2 Geologia i geotècnia 
 
El Consultor revisarà i assumirà el contingut de l’estudi geològic - geotècnic i de 
materials dels Projectes antecedents, així com la resta de la documentació 
subministrada, verificant la idoneïtat de les seves conclusions i recomanacions. 
 
El Consultor podrà proposar a la Direcció del Projecte, justificant la seva necessitat, la 
realització de campanyes de reconeixement i assaigs complementaris que consideri 
necessaris. 
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Les condicions tècniques de tots els reconeixements i assaigs s’ajustaran a les normes 
tècniques existents i en cas de no existir, segons les regles de la bona pràctica 
establertes.  
 
Els treballs de reconeixement hauran de ser controlats i supervisats per personal 
tècnic del Consultor (Enginyer geotècnic o geòleg) amb una experiència superior a 
cinc anys en aquesta classe de treballs. 
 
En cas de realitzar-se campanyes de reconeixement i assaigs complementaris, el 
Consultor haurà de definir-los i dirigir-los. 
 
El Consultor vetllarà la realització de tots els treballs necessaris per al replanteig dels 
sondeigs o altres punts o zones d’investigació i registre de les coordenades i la seva 
cota de boca, quan la Direcció així ho disposi. La Direcció fixarà el sistema i precisió 
del replanteig i anivellació, en funció del tipus de treball, la seva importància, i 
l’existència de cartografia i/o bases de replanteig suficientment pròximes a l’àrea dels 
treballs. 
 
En qualsevol cas, el Consultor realitzarà el posicionament en plànol de tots els punts 
d’investigació, juntament a un croquis detallat i fotografia en color de cada punt. 
 
El Consultor proposarà el Programa de Treballs a realitzar. Una vegada aprovat 
aquest programa per la Direcció, aquesta indicarà “in situ” al Consultor tots i cadascun 
dels punts a investigar. Una vegada materialitzats aquests punts en el terreny, pel 
Consultor, aquest serà responsable únic de la seva posterior localització. També serà 
responsable de la petició de tots els permisos necessaris per a la correcta execució 
dels treballs, excepte indicació contrària. Si fos necessari, seria recolzat en aquesta 
feina per la Direcció, en la mesura d’allò que sigui possible. 
 
L’abast dels treballs es centrarà especialment en: 
 
- Recopilació i lliurament a la Direcció de tots els registres, informes i dades 

obtingudes o preparades com a part d’aquests treballs. 
- Preparació i lliurament a la Direcció d’un Informe Final que reculli tots els treballs i 

dades obtingudes dels mateixos. 
- Redacció de l’Informe geotècnic final 
 
El Consultor haurà de lliurar, ineludiblement, a la Direcció, una còpia del procediment 
d’execució a utilitzar per aquells assaigs o treballs que no estiguin regulats per una 
normativa oficial publicada, així com la verificació i calibració dels equips a utilitzar. 
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13.- ASSISTÈNCIA DEL CONSULTOR EN EL TRÀMIT D’APROVACIÓ DEL 
PROJECTE 

 
Els treballs contractats per BSAV al Consultor inclouen tota l’assistència i treballs 
necessaris fins l’aprovació administrativa definitiva del projecte. En especial, i sempre 
d’acord amb els criteris de la Direcció del Projecte, s’atendrà: 
 
- L’elaboració dels informes de resposta a les al·legacions que es presentin en el 

procés d’informació pública. 
- La resposta als informes de les administracions i departaments municipals 
- La reforma del Projecte en tots aquells aspectes que es considerin pertinents. 
 
 
14.- EXPEDIENT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 
 
El Projectista, simultàniament al desenvolupament del Projecte, generarà un expedient 
que recollirà la totalitat de les dades, càlculs i operacions que s’hagin emprat en 
l’estudi i la formulació efectuats. 
 
Aquest expedient estarà sempre a disposició de BSAV, a efectes de control i 
comprovació de la qualitat en l’elaboració del Projecte. 
 
L’expedient del Projecte tindrà el contingut següent: 

- Dades de camp topogràfiques. 

- Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes "in situ". 

- Còpies de tots els plànols utilitzats per a la comprovació, amb les anotacions 
resultants. 

- Detalls sobre els programes informàtics utilitzats. 

- Constància dels controls de qualitat d’amidaments, càlculs i operacions realitzats 
pel Projectista. 

- Informació relativa a serveis afectats, Plans Urbanístics, servituds, etc. 

- Actes de les reunions celebrades. 

- Qualsevol altra informació que BSAV (o el Projectista) considerin adient. 
 
 
15.- DOCUMENTS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 
 
El Projecte contindrà els documents que s’expressen en la següent relació: 

 • DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 
 - Memòria 
 - Annexos a la Memòria 
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 • DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 

 • DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 • DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 
- Amidaments 
- Estadística de Partides i Conjunts 
- Quadre de Preus núm. 1 
- Quadre de Preus núm. 2 
- Pressupostos Parcials 
- Pressupost General 

 
 
16.- 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 de 
cadascun dels toms en els que s’hagi enquadernat el Projecte. Per a cada tom s’haurà 
de destacar aquella part de l’índex que li correspon. 
 
16.1.- Document núm. 1: Memòria i annexos 
 
16.1.1.- 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 
justificació de la solució adoptada en els aspectes tècnics i econòmics i l’explicació de 
com s’ha adaptat als Plans Urbanístics afectats; 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, les 
fórmules de revisió de preus, proposta de classificació del Contractista, etc. 
 
Igualment s’indicaran en la memòria les dades recollides i utilitzades, el 
replantejament, els mètodes de càlcul i els materials a emprar; també es farà 
referència als serveis afectats, expropiacions, pla d’obres, pressupostos i qualsevol 
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altre extrem que sigui convenient d’incloure per a una millor comprensió del contingut 
del Projecte. 
 
La Memòria disposarà d’un índex dels documents que conté. 
 
Després de la Memòria s’inclourà el resum de dades generals del projecte. 
 
16.1.2.- Annexos a la memòria 
 
Els annexos han d’ésser la justificació de qualsevol afirmació feta en la memòria. 
 
A títol indicatiu, el Projecte objecte de redacció mantindrà la mateixa estructura 
d’annexos (ordre, contingut) que el projecte de referència aprovat per l’Ajuntament de 
Barcelona l’any 2012. 
 
El Director del projecte podrà ampliar o reduir el llistat d’annexos, si ho considera 
convenient, i modificar-ne l’ordre. 
 
El Projectista podrà incloure en la Memòria altres annexos que consideri necessaris 
per a una justificació més completa del Projecte. 
 
16.2.- Document núm. 2: Plànols 
 
S’inclouran tots els plànols necessaris per a la completa definició de les obres 
projectades. 
 
Els plànols hauran d’ésser en nombre suficient i la precisió adequada perquè puguin 
efectuar-se els amidaments de totes les obres a executar. 
 
Quan la complexitat ho requereixi, s’establirà una relació entre ells a mode d’enllaç per 
a facilitar la seva interpretació. 
 
A títol indicatiu, el Projecte objecte de redacció inclourà i mantindrà la mateixa 
estructura dels plànols (ordre, contingut) que el projecte de referència aprovat per 
l’Ajuntament de Barcelona l’any 2012. 
 
 
El Director del projecte podrà ampliar aquest llistat, si ho considera convenient, i 
modificar-ne l’ordre. 
 
El Projectista podrà incloure altres plànols que consideri necessaris per a la definició 
completa del Projecte. 
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16.3.- 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. 
 
16.4.- Document núm. 4: Pressupost 
 
En relació a la part econòmica s’haurà d’adjuntar: 
 
- Llistat d’amidaments auxiliars (mecanitzats) 
- Estadística de Partides. 
- Els Quadres de Preus núm. 1 i núm. 2. 
- Els Pressupostos parcials. 
- El Pressupost General. 
 
Per a la confecció dels esmentats documents, en base a la metodologia aplicada per 
BSAV per a l’establiment i el seguiment dels paràmetres de cost, temps i qualitat, 
s’utilitzarà el programa informàtic per a l’elaboració de pressupostos TCQ 2000, del 
que el Projectista haurà de disposar.  
 
Els amidaments de les diferents partides d’obra de que es composa el pressupost del 
Projecte hauran de ser detallats i contindran el text de referència suficient que permeti 
la seva identificació als plànols. Els amidaments directes només seran aplicables a 
aquelles partides provinents de llistats mecanitzats inclosos als annexos del Projecte. 
 
Al Pressupost d’Execució Material obtingut se li aplicarà el 13% en concepte de 
despeses generals, el 6% de benefici industrial i el percentatge que pertoqui 
corresponent a l’Impost sobre el valor Afegit (IVA) vigent, obtenint, d’aquesta forma, el 
Pressupost Base de Licitació. 
 
BSAV fixarà, a la presentació del Programa de Treballs per al desenvolupament del 
Projecte, la freqüència temporal en què el Projectista haurà de lliurar, en suport 
informàtic i en versió actualitzada, la part del pressupost corresponent al Projecte 
desenvolupat, a fi de supervisar el procés de confecció del mateix. 
 
En el moment del lliurament final del Projecte a BSAV, el Projectista lliurarà el 
Pressupost definitiu en un disquet independent de la resta del Projecte.  
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17.- PROGRAMA DE TREBALLS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 
 
BSAV facilitarà al consultor un Programa de Treballs per a la redacció del Projecte que 
es generarà a partir de la resolució d’una xarxa de precedències, unes activitats 
definides i uns lligams entre elles. 
 
Les activitats o tasques del Programa que depenguin de BSAV o l’administració 
tindran durades predefinides. El projectista haurà de completar el calendari assignant 
durades a les tasques pròpies del mateix, però sense sobrepassar el termini 
contractual pactat. Així, el Projectista s’obliga a complir el calendari proposat que 
servirà de document base per a establir les penalitzacions que s’expressen en el 
contracte. 
 
Les durades de les activitats s’indicaran en dies laborables i s’hauran de justificar, amb 
el detall necessari, en base als mitjans que el Projectista assigni en cada moment a la 
realització dels treballs. 
 
 
18.- PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 
 
El lliurament dels treballs enquadernats es farà en format DIN A-3. 
 
18.1.- Textos escrits 
 
Tots els textos escrits que integrin el Projecte encarregat es redactaran en català o 
castellà, segons indicació de BSAV. 
 
En tots els casos caldrà utilitzar el processador de textos WORD, excepte per les 
aplicacions informàtiques del sistema integrat TCQ 2000 i del PCQ 2000 que 
s’adjuntaran les seves pròpies sortides. 
 
18.2.- Plànols 
 
Els plànols originals, la totalitat dels quals s’hauran de realitzar expressament per a 
aquest Projecte, es dibuixaran en format DIN tipus A3 a les escales següents: 
 

- Planta general: escala 1: 1000, 1: 500, 1:200 
- Perfils i seccions constructives: escala 1: 1000, 1:500, 1:200, 1:100, 1:50 
- Detalls: escala 1: 50, 1: 20, 1:10, 1:5 

 
Les reproduccions en format DIN A-3 destinades a l’enquadernació, referents a les 
plantes topogràfiques amb traçat, es faran en colors. 
 
Tots els plànols hauran d’ésser elaborats per mitjà d’eines informàtiques i lliurats en 
suport informàtic. 
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18.3.- Documentació a lliurar 
 
A més dels documents originals, caldrà lliurar en l’acte de recepció del Projecte fins un 
màxim de sis (6) exemplars (inclosa la còpia pel visat) del mateix complets i numerats, 
d’acord amb els criteris d’enquadernació emprats per BSAV. 
 
Els volums -si és el cas- 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, seran determinats per BSAV, la 
qual facilitarà el model. 
 
El format de presentació de la Memòria i del conjunt d’Annexos a la Memòria seran 
establerts per BSAV. 
 
Es lliuraran també  dos exemplars en suport informàtic en CD-ROM amb tota la 
informació corresponent als documents/arxius originals generats per la redacció del 
Projecte al utilitzar qualsevol de les eines informàtiques esmentades en aquest Plec.  
Així mateix, el Projectista lliurarà fins un màxim de sis (6)  CD-ROM amb el fitxer 
informàtic tipus PDF que es correspon amb el contingut de tots els fulls que composen 
el Projecte. La metodologia a seguir serà establerta per BSAV. En el mateix CD-ROM 
hi hauran dos ó més fitxers més en format PDF que correspondran al Resum.pdf i 
Separata.pdf (tantes com se’n generin). El primer d’ells no pot superar el tamany de 4 
MB. 
 
En suport informàtic, BSAV indicarà al Projectista com estructurar el Resum de Dades 
Generals del Projecte. El suport informàtic de les dades, degudament complementat, 
haurà de ser lliurat a BSAV dins del CD-ROM del suport informàtic, juntament amb el 
Projecte. 
 
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 BSAV. 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 Projectista, aquest haurà de fer arribar a BSAV, amb 
la major diligència possible, la nova versió de la documentació que hagués canviat. 
 
La recepció reiterada de suports informàtics incomplets o que no responguin a la 
normativa vigent donarà lloc a l’aplicació de les clàusules de penalització previstes en 
la qualificació dels projectes. 
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18.4.- Documents provisionals i separates 
 
El Consultor lliurarà a la Direcció del Projecte, sense càrrega addicional, tots aquells 
documents de caràcter parcial o provisional que li siguin requerits. En particular 
s’haurà de redactar un Projecte Bàsic que tindrà com a objecte la validació oficial de 
les propostes estudiades. 
 
 
19.- ACCEPTACIÓ DELS TREBALLS 
 
La supervisió i aprovació de cadascuna de les unitats de treball, per part de BSAV, és 
condició obligada perquè el Projectista pugui desenvolupar d’altres unitats de treball 
que depenguin de les primeres. 
 
En qualsevol lliurament parcial, BSAV revisarà la documentació corresponent, indicant, 
si és el cas, els arranjaments a realitzar pel Projectista. 
 
En particular, en la data prevista, el Projectista remetrà a BSAV un exemplar de 
l’esborrany complet del Projecte per a la seva revisió. 
  
L’esborrany presentat a BSAV haurà de tenir, a tots els efectes (coherència, contingut, 
format, qualitat tècnica, etc.), la consideració de Projecte definitiu.  
 
L’única diferència entre l’esborrany i el Projecte definitiu hauria de ser l’enquadernació. 
Així doncs, les tasques d’autocontrol necessàries per tal d’assegurar la qualitat del 
Projecte hauran de ser aplicades pel projectista abans del lliurament de l’esborrany.  
 
Només a efectes de presentació de l’esborrany, el Projectista podrà substituir els 
documents demanats a l’annex del Pla de Control de Qualitat per: 
 

- Memòria del Pla de Control de Qualitat (format paper) 
- Plec dels àmbits de control modificats (format paper) 
- Pressupost de control (format TCQ2000), en paper i suport informàtic 
- Disquet del PCQ (format PCQ 2000) 

 
En funció del resultat de la revisió de l’esborrany, BSAV indicarà al Projectista 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 Projectista, fins la data del seu retorn efectiu. 
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El Projectista, 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 BSAV, cap unitat de treball que no 
estigui elaborada d’acord amb els extrems esmentats. 
 
 
20.- COHERÈNCIA ENTRE PROJECTES 
 
Degut a la implicació del Projecte amb projectes d’altres institucions en el mateix 
àmbit, cal dedicar especial cura a les tasques de normalització i coherència del 
Projecte resultant. 
 
El Projectista facilitarà al màxim l’esmentada coherència, atenent-se als criteris 
unificats que s’estableixin, disposant de la convenient coordinació amb els projectistes 
d’altres trams. 
 
 
21.- PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE 
 
El Projectista presentarà, a l’inici dels treballs, el desenvolupament del Pla 
d’Assegurament de la Qualitat del Projecte que hagi ofertat, on s’han de reflectir les 
disposicions i mesures que pensa prendre per tal d’assegurar que el Projecte objecte 
d’aquest encàrrec compleix 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 Projectista ha d’efectuar mitjançant el Pla d’Assegurament 
esmentat és independent de la supervisió que BSAV durà a terme en el decurs de la 
redacció del Projecte. Així doncs, el Projectista ha d’assegurar-se de què l’esborrany 
del Projecte presentat a BSAV per a la seva supervisió és coherent, amb el contingut i 
format demanat, i lliure d’errades de tota mena. 
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22.- PERMISOS I LLICÈNCIES 
 
Serà d’incumbència del Consultor l’obtenció dels permisos i llicències dels particulars 
que es requereixin per a la realització dels treballs encomanats, així com l’abonament 
d’impostos, taxes, cànons, compensacions o indemnitzacions que generi el seu 
desenvolupament, i que s’han de considerar integrats en els preus unitaris ofertats. 
 
 
23.- PROPIETAT DE LA DOCUMENTACIÓ 
 
Tant la documentació final com tota aquella que, al llarg del desenvolupament del 
Contracte, hagi estat generada, té la consideració de propietat de BSAV i no podrà ser 
difosa ni lliurada per a ús de tercers sense la seva prèvia autorització. 
 
Els treballs objecte d’aquesta assistència tècnica no podran ser utilitzats pel Consultor 
sense el permís exprés de BSAV i aquest haurà de lliurar els originals dels documents 
amb anterioritat a la recepció del Contracte. 
 
 
24.- TERMINI 
 
El termini d’execució dels treballs d’assistència tècnica objecte del present Plec es 
podrà estendre al llarg de VINT-I-QUATRE mesos. El contractista haurà de lliurar a 
BSAV el document complet de cada separata als QUATRE mesos d’haver-li estat 
requerit. 
 
Això no obstant, l’assistència del Consultor abastarà tot el procés de tramitació 
administrativa dels projectes fins la seva aprovació definitiva. 
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