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1.- GENERALITATS I ANTECEDENTS
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).
En referencia a la urbanització
BSAV va redactar per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona el Projecte d’urbanització
del Pla de Millora Urbana del Sector Colorantes – RENFE Subàmbit 2, PAU 1 (Parcial)
i PAU 2. Maig 2014, que fou aprovat per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de
Barcelona mitjançant acord de data 26 de novembre de 2014 (publicat en el BOPB 17
de desembre de 2014), amb un pressupost total de 13.843.024,41 EUR (IVA 21%
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 Fernando Pessoa (a l’oest), el futur Martin Luther
King (a l’est), Joan Comorera (al sud) i Passeig de Santa Coloma (al nord).
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 condició és fer possible
que les obres de cadascun dels àmbits es puguin efectuar amb independència temporal.
La primera etapa correspon a la superfície d’urbanització que no interfereix amb les vies
principals de la línia ferroviària d’accés al Vallès i que és també independent del futur de
l’actual taller MIR. Aquesta fase, que correspon amb el costat sud de l’àmbit pot tenir un
inici immediat.
L’execució de la resta d’etapes resta condicionada a l’alliberament del sòl ocupat en
l’actualitat per línies ferroviàries principals i pel taller MIT.
En referencia als túnels viaris
La implantació de la nova línia ferroviària d’Alta Velocitat Nord-est al seu pas per
Barcelona obliga a preveure una correcta integració en la ciutat, consolidada en unes
zones o amb desenvolupaments urbanístics previstos en altres.
El soterrament dels espais a cobrir en el corredor ferroviari de Sant Andreu a la Sagrera,
a Barcelona, origina dos trams viaris coberts, un al costat mar, de 1.759 metros de
longitud i un altre al costat muntanya de 2.777 metres. Cada un d’aquests viaris
segregats ha estat dividit en diferents fases, condicionades per terminis d’execució.
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Estan inclosos en contractes vigents d’obres o amb els projectes de construcció
redactats pràcticament la totalitat dels trams. Malgrat això, el tram del túnel del costat
muntanya sobre el qual se situa parcialment la urbanització a projectar modifica
lleugerament el traçat del túnel previst fins ara per la qual cosa cal redefinir-lo. El nou
traçat del túnel afecta un tram d’una via d’accés als tallers MIT.

2.- TERMINOLOGIA DEL CONTRACTE
Director de Projecte és el responsable designat a aquest efecte per BSAV per a la
direcció dels treballs de redacció del projecte i, si s’escau, de les actuacions prèvies a
la contractació de les obres.
Consultor o Adjudicatari és el licitador que resulti adjudicatari del present Contracte
de Serveis.
Delegat del Consultor és el responsable del Consultor i responsable absolut dels
treballs contractats.
Autor del Projecte o Projectista és el tècnic competent que signa el projecte com a
responsable del seu contingut.

3.- OBJECTE DE L’ENCÀRREC
L’objecte del present plec és l’establiment dels termes i condicions que regiran el
contracte per a la REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN TRAM DEL
TÚNEL VIARI SEGREGAT MUNTANYA D’ACCÉS A L’ESTACIÓ DE LA SAGRERA I
D’UN ÀMBIT PARCIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA DE MILLORA
URBANA DEL SECTOR COLORANTES – RENFE, SUBÀMBIT 2, PAU 1 (PARCIAL)
I PAU 2, A SANT ANDREU, A BARCELONA, inclosa l’assistència tècnica en la fase
d’aprovació del projecte per l’Administració competent.
L’àmbit de l’actuació a projectar es defineix en el plànol que s’inclou a l’Annex núm. 1
d’aquest PCTP.
El projecte a redactar estarà constituït per una separata del projecte d’urbanització del
PMU del sector Colorantes – RENFE, PAU 1 (parcial) i PAU 2 referit. El projecte resultant
contemplarà tos els elements que integren un projecte comú d’urbanització: ferms i
paviments, il·luminació, arbrat i jardineria, xarxes de serveis urbans (clavegueram, aigua
potable i de reg, 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
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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.
Per a l’execució d’aquesta urbanització és necessària la construcció prèvia d’un tram
del túnel viari segregat d’accés a l’estació de la Sagrera, d’uns 230 m de longitud, entre
els carrers Joan Comorera i Palomar, la seva definició constructiva s’inclourà en el
projecte (únicament l’estructura, la seva impermeabilització i eventualment el seu
drenatge; no la seva pavimentació ni les seves instal·lacions). A aquest efecte, serviran
de referència el Projecte de Construcció de Plataforma de la Línia d’Alta Velocitat Madrid
– Barcelona – Frontera francesa, Tram La Sagrera – Nus de la Trinitat, Sector Sant
Andreu (2007, modificat 2009, ADIF), i el Projecte Constructiu del Túnel Viari Segregat
de la Sagrera (Costat Muntanya) entre Estefania de Requesens i Tallers Renfe (2010,
BSAV).
L’àmbit d’actuació del Projecte té interaccions manifestes amb l’àmbit del Projecte de
Plataforma Ferroviària en elaboració per l’ADIF, fins al punt de compartir elements
estructurals. Així doncs, el desenvolupament de les diferents propostes haurà d’estar
perfectament adaptat a aquesta circumstància.
Igualment, cal afectar un tram d’uns 225 m de longitud d’una via de ferrocarril d’accés
als tallers MIT, que el projecte també haurà de resoldre.
Els processos constructius de les obres definides en el projecte no han d’interrompre el
trànsit ferroviari i, si s’escau, es definiran explícitament.
L’Adjudicatari realitzarà a càrrec del contracte els estudis geològics i geotècnics i els
aixecaments topogràfics necessaris per a la correcte definició de les obres a executar,
d’acord amb les indicacions i requeriments establerts en aquest Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars.
La tasca del Consultor abastarà tota l’assistència i treballs necessaris fins l’aprovació
definitiva del projecte. Inclourà, en particular i com a mínim, sempre sota les directrius
de la Direcció del Projecte:
•

La resposta als informes dels diversos departaments tècnics de l’Ajuntament de
Barcelona, d’Adif Alta Velocidad, d’Adif i de Renfe Operadora, i l’elaboració de
les modificacions en el projecte que d’ells es desprenguin.
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•

•

La redacció dels informes de resposta a les al·legacions que es presentin en el
procés d’informació pública, i l’elaboració de les modificacions en el projecte que
corresponguin.
L’elaboració de tota la documentació complementària necessària per a la
tramitació del projecte.

La realització de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de
l’objecte de l’encàrrec efectuat serà per compte de l’Adjudicatari, llevat del que s’ha
consignat en l’apartat 8 del present Plec, Documentació a lliurar per BSAV a
l’Adjudicatari.
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 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.

4.- 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, licitació, tipologia d’obres o qualsevol altra que en suposi tràmits d’aprovació
i/o contractació independents. Aquesta separació no donarà dret a cap increment de
l’import d’adjudicació del Contracte.
Totes les referències del present Plec s’entenen aplicables a cadascun dels Projectes
Constructius que puguin resultar de l’aplicació del paràgraf anterior.

5.- DIRECCIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS
5.1.- Direcció 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 Consultor estigui elaborant
sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en que es trobin.
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A aquests efectes, el Consultor 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 Consultor facilitarà les dades precises amb l’antelació
necessària perquè es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels
terminis pactats amb BSAV es vegin afectats. En tot cas, si bé el Consultor 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 Consultor, 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.
5.2.- Autoria dels treballs
L’autoria dels treballs recaurà en el Delegat del Projectista, que haurà de ser Enginyer
de Camins, Canals i Ports i signarà el Projecte en categoria d’Autor del Projecte.
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 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.
El responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del
Projecte signarà l’Estudi de Seguretat i Salut.
Els documents del Projecte que requereixin d’una responsabilitat especial, a 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.
El Projectista visarà el Projecte en el Col·legi Professional corresponent si BSAV li ho
sol·licita, sense càrrec addicional a l’import d’adjudicació.
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5.3.- Coordinació en matèria de seguretat i salut. 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.

6.- PERSONAL, OFICINA I MITJANS A DISPOSAR PEL PROJECTISTA
El Consultor aportarà un equip humà format per un nombre suficient de tècnics
competents en cadascuna de les matèries objecte del Contracte i uns mitjans materials
adequats per a la seva correcta i puntual realització.
6.1.- Personal
El personal que en cada fase de la realització del Projecte haurà de formar part de l’equip
del Consultor 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 Consultor 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.
El Consultor nomenarà un Delegat amb la titulació acadèmica d’Enginyer de Camins,
Canals i Ports, que serà l’Autor del Projecte, i que haurà d’ésser acceptat per BSAV.
L’Autor del Projecte serà plenament responsable, tècnica i legalment del seu contingut i
exercirà les tasques de coordinació de les diverses matèries que l’integren. Haurà de
tenir amplia experiència en la redacció de projectes de contingut semblant al present.
El Delegat del Consultor ha d’estar capacitat suficientment per representar a
l’Adjudicatari davant de BSAV durant el període de vigència del Contracte.
Atesa la naturalesa dels treballs a desenvolupar, el Consultor haurà de comptar amb
uns equips on els seus responsables hauran de ser especialistes en les següents
matèries:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disseny d’espais públics
Traçat d’obres lineals, topografia i cartografia
Geologia i geotècnia
Ferms i pavimentació
Hidrologia i drenatge
Enllumenat públic
Jardineria i reg
Semaforització i senyalització
Xarxes de serveis urbans
Estructures i obres de fàbrica
Via, electrificació e instal·lacions ferroviàries de seguretat i comunicacions
Serveis afectats
Control de Qualitat
Pressupostos, plecs i programes

En el document de l’oferta, s’explicitarà amb detall el personal facultatiu que sota la
dependència de l’Autor del Projecte, durà a terme els estudis especialitzats. Quan es
tracti de col·laboracions externes al Consultor, aquest acceptarà expressament les
esmentades col·laboracions
La solvència tècnica i/o professional dels tècnics adscrits a la redacció del projecte
s’acreditarà segons allò indicat en el PCAP.
6.2.- 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.
El Director del Projecte i les persones que amb ell col·laboren tindran accés lliure a
aquesta oficina i a tota aquesta documentació en qualsevol moment que considerin
oportú.
Aquest seguiment i control també es podrà efectuar a la seu de BSAV.
6.3.- Mitjans
El Consultor disposarà de tots els mitjans i instal·lacions necessaris (equips informàtics,
mobiliari, telèfon fixe, telèfons mòbils, correu electrònic, fax, etc.) per a un correcte
desenvolupament dels treballs encarregats. En especial, els que es refereixen a eines
informàtiques, hardware i software, tant de càlcul, com de gestió i disseny gràfic
interactiu.
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7- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS
7.1.- Inici dels treballs
Es considera com a data inicial dels treballs a tots els efectes la de la signatura del
contracte.
Dins dels cinc dies hàbils comptats a partir de la data inicial, el Projectista haurà de
recollir la documentació ressenyada en l’apartat 8, aixecant-se acta del lliurament.
A l’iniciar els treballs de redacció de Projecte, el Consultor presentarà un programa
detallat del seu desenvolupament que, una cop aprovat pel Director del Projecte, servirà
per realitzar el seu seguiment i control.
Aquest programa tindrà caràcter contractual, tant en el seu termini total com en els
terminis parcials, així com totes les modificacions que puguin introduir-se en ell,
autoritzades pel Director del Projecte.
7.2.- Seguiment i control del desenvolupament dels treballs
El Director del Projecte fixarà en cada moment del desenvolupament del projecte la
freqüència de les reunions de seguiment i control dels treballs, a les que assistiran el
Director del Projecte o possibles col·laboradors por ell designats i el Delegat del
consultor i aquelles persones de la seva organització que estiguin relacionades amb els
temes a tractar.
A aquestes 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.
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, quan ho consideri necessari el Director
del Projecte podrà requerir a l’Autor del Projecte o a qualsevol dels tècnics que integren
l’equip del Projectista per a examinar els treballs, per a rebre les explicacions verbals o
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escrites que sol·liciti sobre la marxa de les tasques en curs o per a qualsevol altra qüestió
que consideri adient.
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). El Consultor queda obligat a prestar
l’assistència que li sigui requerida per a aquest fi.
7.3.- 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 de l’Adjudicatari 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.
7.4.- 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 disconformitats que es relacionaran a
continuació, BSAV s’atribueix la facultat d’efectuar per ella mateixa o a través de tercers
la redacció o repetició de les parts del projecte afectades per elles, descomptant els
imports corresponents de la quantitat a abonar al projectista per la redacció del projecte
sencer.
Aquestes disconformitats són:
•

Que la formulació i redacció del Projecte no es desenvolupa amb el personal i
els mitjans ofertats, o amb d’altres alternatives acceptades per BSAV.

•

L’incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Programa de
Treballs vigent i aprovat per BSAV

•

La no aplicació en el projecte de normatives vigents

•

L’incompliment de qualsevol apartat d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques.
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En especial, BSAV es reserva el dret de comprovar, per ella mateixa o mitjançant
tercers, la bondat dels amidaments obtinguts a través dels plànols. En el cas de
discrepàncies importants per causes atribuïbles al Projectista, aquest haurà de refer els
documents corresponents sense cap càrrec addicional sense que això no eximeixi el
Consultor del compliment del terminis pactats i de les penalitzacions previstes en el
contracte, si s’escauen. El Consultor assumirà les despeses de la comprovació portada
a terme per BSAV.
8.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER BSAV A L’ADJUDICATARI
Correspon al Projectista l’obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades
necessàries per a la completa elaboració del projecte encarregat.
No obstant això, BSAV posarà a disposició de l’Adjudicatari la documentació següent:
8.1.- A l’inici dels treballs:
•

Plànol de l’àmbit del projecte.

•

El Projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana del Sector Colorantes –
RENFE Subàmbit 2, PAU 1 (Parcial) i PAU 2 (2014, BSAV)

•

El Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad
Madrid – Barcelona – Frontera francesa, Tramo La Sagrera – Nudo de la
Trinidad, Sector Sant Andreu (2007, modificado 2009, ADIF) (extracto)

•

El Proyecto Constructivo del Túnel Viario Segregado de la Sagrera (Lado
Montaña) entre Estefania de Requesens y Talleres Renfe (2010, BSAV)

•

Estructura del caixetí del plànols del projecte

•

Instruccions específiques dels criteris de redacció. Idioma de redacció.

•

Fites parcials, si s’escauen, i el seu calendari

8.2.- En el decurs de la redacció del Projecte:
•

Títols i inscripcions que han de constar en els caixetins dels plànols,

•

Dissenys de les cobertes i lloms dels toms que composaran el projecte.

•

Directrius respecte la justificació de preus i l’ús del banc de preus

•

Estructura del pressupost. Imputació de costos

•

Revisió de la maqueta del projecte lliurada pel consultor en primera instància,
amb el llistat de correccions, afegits i supressions a introduir, dins del termini
establert en el Programa de Treballs per a la redacció del projecte.

9.- 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.
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El Projecte 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. Entre elles, 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.

•

Normes Tècniques, Instruccions i Recomanacions establertes per l’ADIF Alta
Velocitat, ADIF i per Renfe.

10.- SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
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.
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.

11.- AFECTACIÓ URBANÍSTICA
El Projecte haurà d’adequar-se a totes les prescripcions urbanístiques definides en els
documents de planejament actuals aprovats i en els que estan actualment en fase
d’elaboració en l’àmbit del Projecte.

12.- COORDINACIÓ 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.
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En el cas particular de l’ADIF Alta Velocidad, ADIF y RENFE s’establiran uns protocols
que definiran el marc de les relacions entre BSAV, el Consultor i aquests organismes.
13.- TREBALLS PREVIS
13.1 Topografia
El Consultor aportarà un aixecament topogràfic 3D a escala 1:200 de l’àmbit de les obres a
definir en el projecte. Superfície aproximada, 39.500 m2.
L’aixecament topogràfic haurà de:
•

Recollir tots els elements característics de la zona urbana a que fa referència
(marxapeus, vorades, rigoles, pericons, arbrat, enllumenat, mobiliari urbà,
clavegueram, edificacions, etc.)

•

Estar correctament triangulat.

•

Emprar el sistema de referència ETRS89. Per tal d’integrar l’àmbit de
l’aixecament en el conjunt de les zones topografiades per Barcelona Sagrera
Alta Velocitat S.A. (BSAV) anteriorment a Sagrera- Sant Andreu, es presentarà
també referit al sistema ED50.

Conjuntament amb l’aixecament pròpiament dit, caldrà presentar una memòria tècnica
explicativa dels treballs realitzats.

13.2 Geologia i geotècnia
El Consultor haurà de realitzar l'estudi dels fonaments de totes les estructures a
projectar. La campanya a desenvolupar ha de ser suficient per poder dibuixar plantes i
perfils geotècnics de cada estructura a una escala adequada, normalment de 1/200 a
1/500, per poder realitzar correctament l'estudi de la fonamentació de cada suport.
Depenent de la naturalesa del terreny, les seves característiques geotècniques i
topogràfiques, uniformitat al llarg de l'obra, etc., així com la pròpia estructura (isostatisme
hiperestatisme, dimensions i funcionalitat, etc.) serà necessària una investigació més o
menys exhaustiva. En qualsevol cas, el Director del Projecte podrà exigir totes les
prospeccions que estimi necessàries, per a definir completament el perfil geotècnic del
terreny sota de cada suport, en tota la profunditat afectada per les càrregues a introduir,
tant en les situacions de construcció com en servei .
En ambdós casos, amb les mostres extretes en sondejos i sondatges es realitzaran els
corresponents assaigs de laboratori.
Les condicions tècniques de tots els reconeixements i assajos s'ajustaran a les normes
tècniques existents i en cas de no existir, segons les regles de la bona pràctica
establertes.
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També hauran de caracteritzar-se les zones terraplenades entre el carrer Fernando
Pessoa i les vies, en particular allà on hagin d’implantar-se futurs vials o zones verdes
de titularitat o ús públic.
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 aquest tipus de treballs.
L’abonament dels reconeixements i assajos s’efectuarà d’acord per les unitats realment
executades als preus que resultin de la seva oferta.
Abast dels treballs
Els treballs que haurà de realitzar el Consultor són, a títol indicatiu, els següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Execució dels sondejos mecànics.
Execució d’assajos de penetració estàndard (SPT).
Identificació, preparació, conservació i enviament al laboratori de les
mostres obtingudes.
Execució d’assajos de presiometria i dilatometria.
Mesura i registre de nivells freàtics.
Execució d’assaigs de penetració dinànica, estàtica i CPTU (piezocono).
Execució de sondejos elèctrics, perfils sísmics, testificació geofísica i
prospecció amb geo-radar.
Execució d’assaigs Vane-test.
Sondatges.
Assaigs de càrrega amb placa.
Realització d’assajos de laboratori.
Suministrament de tot el personal, mitjans i equips necessaris per a la
correcta execució dels treballs, així com el seguiment en camp dels
mateixos per un tècnic qualificat.
Realització de tots els treballs necessaris per al replanteig dels sondejos
o altres punts o zones d'investigació i registre de les coordenades i cota
de boca dels mateixos, quan la Direcció així ho disposi. El Director del
Projecte podrà fixar 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 suficient pròximes a l'àrea dels treballs.
En qualsevol cas, el Consultor realitzarà el posicionament en pla de tots
els punts de recerca, junt amb un croquis detallat i fotografia en color de
cada punt.
El Consultor proposarà el Programa de Treballs a realitzar. Aquest
programa haurà de proposar un nombre de reconeixements i assaigs que
a l'aplicar-los els preus de l'Annex nº 2 sumi un import equivalent al de la
partida destinada a Reconeixements i assajos geotècnics del pressupost
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que figura en l'Annex nº 3. En els preus unitaris hi està repercutida la
redacció de l'informe geotècnic final, que serà preceptiu.
El programa proposarà així mateix la situació exacta de tots i cadascun
dels punts a investigar. Un cop materialitzats aquests punts en el terreny,
pel Consultor, aquest serà responsable únic de la seva posterior
localització.
Un cop aprovat l'esmentat Programa per BSAV, el Consultor serà
responsable de la petició de tots els permisos necessaris per a la correcta
execució dels treballs, excepte indicació en contra. Si cal, seria recolzat
en aquesta tasca per BSAV, en la mesura del possible.
•
•

Recopilació i lliurament a BSAV de tots els registres, informes i dades
obtingudes o preparades com a part d’aquests treballs.
Redacció i lliurament a BSAV de l’informe geotècnic final, que recollirà
totes les feines, amb les dades obtingudes.

El nombre d’unitats pot ser modificat pel Director del Projecte durant l’execució dels
treballs, com a conseqüència de les necessitats reals d’investigació geotècnica del
Projecte.
El Projectista haurà de lliurar a la Direcció del Projecte una còpia del procediment
d'execució a utilitzar per a aquells assajos o treballs que no estiguin regulats per una
normativa oficial publicada, així com la verificació i calibratge dels equips a utilitzar.
Amidaments i abonament
Totes les despeses ocasionades per l'observació de les regles de bona pràctica i per
l'aplicació del present Plec i les Normes Oficials vigents estan compreses en els preus
del Contracte, en l'Annex núm. 2.
Tots els preus unitaris de perforació i assajos de permeabilitat inclouen tot tipus de
despeses que puguin ocasionar-se per la necessitat de perforar els sondejos amb aigua,
com ara localització d'aigua, transport i subministrament de la mateixa fins a peu de
sondeig, emmagatzematge i apilament de cisternes, basses, etc.
Tots els preus suposen cada unitat d'obra total i perfectament executada.
En aquelles unitats d'obra per a les que hi ha diversos modes alternatius d'execució,
que compleixin amb les prescripcions del present Plec, i que es reflecteixen en
conseqüència en diferents preus unitaris, el Consultor haurà d'utilitzar el procediment
d'execució de preu unitari menor, excepte aprovació expressa i escrita en contra per
part de la Direcció.
Les obres contractades es valoraran com a treballs a preus unitaris, aplicant els preus
de cadascuna de les unitats d'obra al nombre d'unitats executades, deduint-se el
nombre dels corresponents amidaments.
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El coeficient d’adjudicació s’aplicarà sobre cadascun dels preus unitaris.
Tots els preus comprenen, sense excepció ni reserva, la totalitat de les càrregues
ocasionades per l'execució dels treballs corresponents a cada un d'ells fins a la seva
completa finalització, compresos els que resultin de les obligacions imposades al
Consultor pels diferents documents del Contracte, i en especial, els següents:
•

Les despeses de mà d’obra, de materials de consumo, y de
subministraments diversos.

•

Les despeses d’emmagatzematge, transport i eines.

•

Les despeses de transport, funcionament, conservació i reparació dels
equips, així com les depeses de depreciació o amortització dels mateixos.

•

Les despeses de funcionament i conservació de les instal·lacions
auxiliars, així com la depreciació o amortització de la maquinària i
elements recuperables de les mateixes.

•

Les assegurances de tota mena, inclosa la de responsabilitat civil.

•

Les despeses de finançament i els impostos i taxes de tota mena, excepte
l’IVA.

Els treballs realitzats s'abonaran d'acord amb el que s'especifica en el Plec de
Condicions Particulars, i la seva quantia s'obtindrà a partir de la relació valorada dels
treballs efectuats, als preus unitaris establerts en el Contracte.
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 el
desenvolupament dels treballs.
Aquest expedient estarà sempre a disposició de BSAV, a efectes de control i
comprovació de la qualitat en l’elaboració del Projecte. També en podrà sol·licitar el seu
lliurament parcial o total.
15.- DOCUMENTS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU
El Projecte contindrà els documents següents:
•

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS
 Memòria
 Annexos a la Memòria

•

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS

•

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

•

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST
 Amidaments
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Estadística de Partides i Conjunts
Quadre de Preus núm. 1
Quadre de Preus núm. 2
Pressupostos Parcials
Pressupost General
Pressupost per a coneixement de l’Administració (PCA)

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, com fer el
replanteig, els mètodes de càlcul i els materials a emprar; també es farà referència als
serveis afectats, expropiacions, pla d’obres, pressupostos i qualsevol altre extrem que
sigui convenient d’incloure per a una millor comprensió del contingut del Projecte.
S’inclourà un quadre resum del pressupost imputant els costos en base a criteris de
gestió urbanística i/o en base a les diferents aportacions al finançament de les obres
projectades.
La Memòria disposarà d’un índex dels documents que conté.
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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 inclourà els següents annexos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annex núm. 1. Antecedents i compliment de prescripcions
Annex núm. 2. Planejament i gestió urbanística
Annex núm. 3. Cartografia i topografia
Annex núm. 4. Reportatge fotogràfic
Annex núm. 5. Geologia i geotècnia
Annex núm. 6. Sismicitat
Annex núm. 7. Enderrocs i moviment de terres
Annex núm. 8. Traçat i replanteig
Annex núm. 9. Ferms i paviments
Annex núm. 10. Estructures
Annex núm. 11. Hidrologia, clavegueram i drenatge
Annex núm. 12. Enllumenat públic
Annex núm. 13. Fonts
Annex núm. 14. Jardineria i reg
Annex núm. 15. Accessibilitat
Annex núm. 16. Senyalització i semaforització
Annex núm. 17. Mobiliari urbà
Annex núm. 18. Protecció contra incendis
Annex núm. 19. Xarxa fibra òptica municipal i xarxa WiFi
Annex núm. 20. Instal·lacions, senyalització i comunicacions ferroviàries
Annex núm. 21. Serveis existents, afectats i nous subministraments
Annex núm. 22. Arqueologia
Annex núm. 23. Desviaments provisionals
Annex núm. 24. Organització de l’obra, fases d’execució i pla d’obra
Annex núm. 25. Annex mediambiental
Annex núm. 26. Estudi de gestió de residus
Annex núm. 27. Justificació de preus
Annex núm. 28. Pla de control de qualitat valorat
Annex núm. 29. Estudi de Seguretat i Salut
Annex núm. 30. Titulars del sòl. Expropiacions, ocupacions, béns afectats
Annex núm. 31. Classificació del contractista i fórmula de revisió de preus
Annex núm. 32. Pressupost per al coneixement de l’administració (PCA)

L’Autor del Projecte elaborarà una proposta d’annexos a la memòria. Podrà adequar el
llistat indicatiu anterior per a una justificació més completa del Projecte.
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El Director del Projecte podrà ampliar o reduir el llistat d’annexos proposat pel
Projectista, si ho considera convenient, i/o modificar-ne l’ordre.
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 els següents plànols:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Situació i emplaçament
Àmbit del projecte
Planejament i Gestió urbanística
Estat actual
Planta de conjunt
Demolicions i enderrocs
Urbanització
• Planta
• Seccions
• Detalls
8. Pavimentació i mobiliari urbà
• Planta
• Detalls
9. Definició geomètrica, traçat i replanteig
• Planta de definició geomètrica
• Eixos viaris
• Eixos ferroviaris
• Perfils longitudinals
• Perfils transversals
• Seccions tipus
• Estudi de trajectòries
10. Senyalització
• Horitzontal. Planta. Detalls
• Vertical. Planta. Detalls
11. Jardineria
• Vegetació existent. Inventari i actuacions sobre ella
• Planta vegetació futura
12. Xarxa de reg
• Planta
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• Detalls
13. Fonts
14. Clavegueram
• Planta
• Perfils longitudinals
• Detalls
15. Prisma perimetral de mobiliari urbà
• Planta
• Detalls
16. Enllumenat
• Planta
• Detalls
17. Semaforització
• Planta
• Detalls
18. Fibra òptica municipal i WiFi
• Planta
• Detalls
19. Electricitat
• Planta
• Detalls
20. Telecomunicacions
• Planta
• Detalls
21. Aigua potable i prevenció d’incendis
• Planta xarxa aigua potable
• Perfil longitudinal de les canonades de transport
• Planta xarxa prevenció d’incendis
• Detalls
22. Gas Natural
• Planta
• Detalls
23. Serveis afectats
24. Compatibilitat física de les xarxes de serveis
25. Estructures
• Planta
• Alçats laterals
• Seccions tipus
• Armadures
• Detalls
• Processos constructius
26. Reposició de via
• Situació actual
• Situació definitiva
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• Connexions
• Superestructura
• Procés constructiu
27. Instal·lacions ferroviàries
• Electrificació
• Senyalització
• Comunicacions
28. Fases d’obra
• Desviaments de trànsit
• Afeccions ferroviàries
L’Autor del Projecte elaborarà una proposta d’índex de plànols a incloure en el projecte,
desenvolupant l’anterior. Podrà adequar el llistat indicatiu anterior per a una definició
més completa de les obres.
El Director del Projecte podrà modificar el llistat de plànols proposat pel Projectista, si
ho considera convenient, i/o modificar-ne l’ordre.
16.3.- Document núm. 3: Plec de Prescripcions Tècniques
El Plec de Prescripcions Tècniques constarà, al menys, 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

Incorporarà també els Plecs de Prescripcions Tècnics vigents dels diferents
departaments tècnics municipals de l’Ajuntament de Barcelona amb incidència en les
obres projectades.
16.4.- Document núm. 4: Pressupost
El pressupost inclourà els següents apartats:
•
•
•
•
•
•
•

Amidaments
Estadística de Partides i Conjunts
Quadre de Preus núm. 1
Quadre de Preus núm. 2
Pressupostos Parcials
Pressupost General
Pressupost per a coneixement de l’Administració (PCA)

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 Consultor haurà de disposar.
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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.
El Projectista utilitzarà en la confecció del pressupost els Bancs de Preus que l’indiqui
BSAV, dels quals haurà de disposar. El Projectista en conservarà la codificació
preestablerta per als seus elements. En cas que el Projectista consideri oportú afegir al
pressupost elements que no figurin al Banc o fer qualsevol modificació en els existents,
haurà d’elaborar una relació amb les descripcions dels nous elements, junt amb una
proposta de justificació i codificació, que BSAV haurà de validar.
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 General, Pressupost d’Execució per Contracta o Base de Licitació.
El Pressupost per a coneixement de l’Administració (PCA) és el cost total de les obres i
incorpora el cost d’aquelles partides necessàries per a portar-les a terme no incloses el
Pressupost Base de Licitació (expropiacions, control de quantitat, serveis afectats
abonats directament a les companyies de serveis, etc.)
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.
17.- ALTRES DOCUMENTS A REALITZAR PEL CONSULTOR
El Consultor realitzarà tots els treballs de producció d'altres documents relacionats amb
el Projecte que s'elaborin seguint instruccions del Director del Projecte, així com
d'aquells altres que prepari directament BSAV sense la seva intervenció.
A més a més, prepararà a requeriment del Director del Projecte les notes informatives i
el material gràfic que siguin necessaris per a la presentació pública del Projecte.
18.- PROGRAMA DE TREBALLS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE
El Projectista elaborarà un Programa de Treballs per a la redacció del Projecte que es
generarà a partir de les activitats definides i dels lligams entre elles. En aquest Programa
de Treballs, a les activitats o tasques que depenguin de BSAV o altres organismes
oficials se li assignaran durades concretes.
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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 Consultor assigni en cada moment a la
realització dels treballs.
BSAV facilitarà al Consultor, si s’escau, els condicionants temporals o de qualsevol altra
naturalesa per tal de que siguin considerats en l’elaboració del Programa de Treballs.
El Consultor s’obliga a complir el Programa de Treballs acordat, que es prendrà de
referència per a establir les penalitzacions que s’expressen en el contracte.
19.- PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
El lliurament dels treballs enquadernats es farà en format DIN A-3.
19.1.- Textos escrits
Tots els textos escrits que integrin el Projecte encarregat es redactaran en català o
castellà, segons indicació de BSAV, que podrà exigir la redacció d’una part del Projecte
en les dues llengües (per exemple, la Memòria).
En tots els casos caldrà utilitzar el processador de textos WORD, excepte per les
aplicacions informàtiques del sistema integrat TCQ 2000 de les quals s’adjuntaran les
seves pròpies sortides.
19.2.- 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.
19.3.- Documentació a lliurar
El Consultor està obligat a lliurar un màxim de 10 exemplars del Projecte complets i
numerats en suport paper, d’acord amb els criteris d’enquadernació emprats per BSAV.
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, que
en facilitarà el model.
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Els volums que composin el treball tindran un gruix no superior a quatre (4) centímetres.
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 -en format editable- generats per
la redacció del Projecte en utilitzar qualsevol de les eines informàtiques associades al
contracte.
Així mateix, el Consultor lliurarà fins un màxim de 10 CD-ROM amb el fitxer informàtic
tipus PDF que es correspon amb el contingut de tots els fulls que composen el Projecte.
La manera d’estructurar la informació 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 a l’Autor del Projecte 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 rebut 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 i/o als protocols de BSAV pot donar lloc a l’aplicació de les clàusules
de penalització previstes en el contracte.
19.4.- 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.
20.- 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.
26

En qualsevol lliurament parcial, BSAV revisarà la documentació corresponent, indicant,
si és el cas, les correccions a realitzar pel Projectista.
En particular, en la data prevista, el Consultor remetrà a BSAV un exemplar de
l’esborrany complet del Projecte (maqueta) 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.
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.
L’Adjudicatari, 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.

21.- 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 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
obres en àmbits adjacents i/o propers.

22.- PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE
El Consultor presentarà, a l’inici dels treballs, el desenvolupament del Pla
d’Assegurament de la Qualitat del Projecte 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.
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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 Consultor 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.
23- PERMISOS I LLICÈNCIES
Serà responsabilitat 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.

24.- DANYS A TERCERS DURANT L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS
El Consultor ha d'adoptar les mesures necessàries perquè durant l'execució dels treballs
encomanats quedi assegurada la protecció de tercers, sent de la seva total
responsabilitat les indemnitzacions pels danys i perjudicis que puguin ocasionar-se com
a conseqüència d'aquells si, d'acord amb les disposicions i lleis vigents, incorregués en
culpabilitat.

25.- 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 encàrrec no podran ser utilitzats pel Consultor sense el
permís exprés de BSAV.

26.- TERMINI
El termini d’execució dels treballs d’assistència tècnica objecte del present Plec es podrà
estendre al llarg de SIS (6) mesos. El termini començarà a contar a partir de la signatura
del contracte.
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Això no obstant, l’assistència del Consultor abastarà tot el procés de tramitació
administrativa dels projectes fins la seva aprovació definitiva.

Barcelona, octubre de 2018
El Director General de BSAV

Joan Baltà i Torredemer
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Annex núm. 1
PLÀNOL DE L’ÀMBIT
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Annex núm. 2
PREUS UNITARIS
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REF.

CONCEPTO

PRECIO (€)
SIN IVA 21%

P-1

Ud. Levantamiento topogràfico del ámbito de la obra

5.500,00

P-2

Partida Alzada a justificar según el programa de trabajos a
presentar por el Consultor para reconocimientos y ensayos
geotécnicos

24.300,00

P-3

Ud. Redacción de Proyecto Constructivo hasta su aprobación
definitiva

117.700,00

GEOTECNIA. TRABAJOS Y ENSAYOS DE CAMPO

C-1010

Ud. Abono fijo por transporte de cada equipo de sondeos,
penetrómetro estático, piezocono u otros equipos
especiales al área de trabajo.

935,00

C-1020

Ud. Transporte, montaje y desmonte de plataforma flotante
para sondeos en agua.

9.000,00

C-1030

Ud. Abono fijo por transporte al área de trabajos de
penetrómetro dinámico, equipo de placa de carga,
presiómetro,
dilatometría,
sísmicos,
eléctricos,
electromagnéticos, diagrafías, geo-radar, Vane-test, etc.

550,00

C-1070

Ud. Emplazamiento de sonda, penetrómetro estático,
piezocono u otros equipos especiales en cada punto a
reconocer que no precise de medios especiales o
preparación previa del terreno con medios auxiliares.

82,50

C-1080

Ud. Emplazamiento de sonda en plataforma flotante en cada
punto a reconocer.

330,00

C-1090

Ud. Emplazamiento de penetrómetro dinámico en cada
punto a reconocer que no precise de medios especiales o
preparación previa del terreno con medios auxiliares.

39,60

C-1100

Ud. Recargo por apertura de accesos mediante maquinaria
u otros medios auxiliares en cada punto de reconocimiento
en que sea preciso y reposición.

250,00

C-1110

Ud. Posicionamiento en campo y/o replanteo y nivelación de
puntos de reconocimiento, incluido plano o croquis y
fotografía en color.

17,60

C-1120

M. Perforación a rotación en suelos con barrena helicoidal f
> 200 mm.

44,00
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C-1130

M. Perforación a rotación en rellenos o suelos, con
diámetros comerciales hasta f < 120 mm con extracción
continua de testigo de f > 70 mm, incluso suministro de agua.

49,50

C-1140

M. Perforación a rotación o rotopercusión, con diámetros
comerciales f < 120 mm en gravas-bolos, incluso suministro
de agua.

88,00

C-1151

M. Perforación a rotación, con diámetros comerciales f < 120
mm en rocas de dureza media con extracción de testigo f >
70 mm, incluso suministro de agua.

66,00

C-1161

M. Perforación a rotación con diámetros comerciales f < 120
mm, en rocas de gran dureza con extracción continua de
testigo, incluso suministro de agua.

79,20

C-1165

M. Perforación a destroza en cualquier tipo de terreno, con
diámetro de hasta 200 mm y hasta 200 m de profundidad,
incluso suministro de agua.

40,00

C-1171

M. Recargo por perforación a rotación en cualquier tipo de
terreno, con recuperación de testigo mediante sistema
"wireline" y diámetro mínimo HQ a partir de 100 m de
profundidad.

12,00

C-1182

M. Recargo por perforación con extracción continua de
testigo, en cualquier tipo de terreno, entre 25 y 50 m de
profundidad, excepto si se perfora con wire-line.

11,00

C-1192

M. Recargo por perforación con extracción continua de
testigo, en cualquier tipo de terreno, entre 50 y 100 m de
profundidad., excepto si se perfora con wire-line.

23,10

C-1202

M. Recargo por perforación con extracción continua de
testigo, en cualquier tipo de terreno, para más de 100 m de
profundidad, excepto si se perfora con "wire-line".

25,00

C-1210

M. Recargo adicional por perforación con diámetro f > 120
mm.

16,50

C-1220

M. Recargo por perforación inclinada, para cualquier
inclinación y profundidad.

60,50

C-1225

M. Recargo por perforación inclinada en sentido ascendente
para cualquier inclinación y longitud.

30,00

C-1230

M. Recargo por perforación con batería triple.

13,20

C-1231

M. Recargo por perforación a rotación en cualquier tipo de
terreno desde plataforma flotante sobre agua.

30,00

C-1240

M. Recargo por perforación con sonda apeada, en casos
especiales de utilización, previa petición de su empleo por la
Administración.

9,90

C-1250

M. Recargo por registro continuo
perforación.

9,90
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de

parámetros

de

C-1260

Ud. Toma de muestra inalterada con tomamuestras de tipo
abierto.

29,70

C-1270

Ud. Toma de muestra inalterada con tomamuestras de tipo
pistón o Shelby, incluida camisa.

70,00

C-1280

Ud. Ensayo SPT.

26,40

C-1290

Ud. Testigo parafinado de más de 35 cm de longitud y f >70
mm.

12,10

C-1300

Ud. Recargo por toma de muestras inalteradas o ensayos
S.P.T. a partir de 25 m de profundidad.

6,60

C-1310

Ud. Toma de muestras de agua en el interior de un sondeo.

9,40

C-1320

Ud. Caja portatestigos de cartón parafinado, incluso
transporte a almacén designado y fotografía en color.

11,00

C-1330

Ud. Caja portatestigos de madera, incluido transporte a
almacén designado y fotografía en color (capacidad mínima
de 4 m de testigo).

29,70

C-1340

M. Tubo ranurado de PVC, diámetro útil 60-100 mm,
colocado en el interior de un sondeo, pegado o roscado.

8,70

C-1350

Ud. Arqueta y tapa metálica de protección de boca de
sondeo, fijada al terreno con mortero de cemento.

72,60

C-1361

Ud. Ensayo de permeabilidad Lugeon, hasta 100 m de
profundidad.

132,00

C-1362

Ud. Ensayo de permeabilidad Lugeon a partir de 100 m de
profundidad.

205,00

C-1370

Ensayo de permeabilidad Lefranc.

C-1381

Ud. Medida del nivel piezométrico en cada sondeo
terminado, después de realizado al menos un achique.

6,00

C-1382

Ud. Achique completo y control de recuperación el nivel
piezométrico en sondeo terminado, hasta 50 m de
profundidad.

30,00

C-1383

Ud. Achique completo y control de recuperación del nivel
piezométrico en sondeo terminado, a partir de 50 m de
profundidad.

100,00

C-1384

M. Sellado de sondeos con lechada de cemento, previa
petición de su empleo por la Administración.

20,00

C-1390

M. Supervisión y testificación de sondeos.

C-1401

Ud. Ayuda de sonda para ejecución de ensayos
presiométricos, dilatométricos, Vane-test o similares, hasta
100 m de profundidad.
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79,20

8,00
79,20

C-1402

Ud. Ayuda de sonda para ejecución de ensayos
presiométricos, dilatométricos o similares, a partir de 100 m
de profundidad.

120,00

C-1410

Ud. Ensayo presiométrico con ciclo intermedio de cargadescarga.

264,00

C-1420

Ud. Ensayo dilatométrico en suelos con sonda plana (presión
máxima (2 Mpa).

198,00

C-1431

Ud. Ensayo Vane-test en el interior de un sondeo.

231,00

C-1440

M. Penetración dinámica.

19,80

C-1450

Penetración estática.

33,00

C-1460

M. Penetración estática CPTU (piezocono), con medida y
registro continuo de resistencia en punta, fuste y presión
intersticial.

46,20

C-1470

Ud. Ensayo de disipación de presiones intersticiales (máximo
1 hora).

66,00

C-1481

Ud. Sondeo eléctrico vertical (S.E.V.) de hasta 400 m de
apertura de ala.

132,00

C-1482

Ud. Sondeo eléctrico vertical (S.E.V.) de más de 400 m de
apertura de ala.

170,00

C-1485

M. Prospección mediante tomografía eléctrica, usando
dispositivos electródicos focalizados, con espaciado entre
electrodos de 5 a 10 m y al menos 10 niveles de medida,
incluyendo toma de datos, procesado e interpretación.

5,00

C-1492

Ud. Perfil sísmico de refracción con implantación de 50 m de
longitud mínima, registro de ida y vuelta y dispositivo de 12
geófonos con realización de al menos 5 tiros.

190,00

C-1494

Ud. Perfil sísmico de refracción con implantación de 100 m
de longitud mínima, registro de ida y vuelta y dispositivo de
24 geófonos con realización de al menos 7 tiros.

350,00

C-1496

Hm. Perfil sísmico de reflexión con dispositivo de medida
mínimo de 24 canales y técnica CDP, espaciado mínimo entre
geófonos de 5 m, energía mediante cartuchos adecuados o
explosivos especiales tipo pirotécnico, incluyendo toma de
datos, procesado e interpretación.

700,00

C-1498

Ud. Perfil de sísmica pasiva con implantación lineal de 24
geófonos espaciados de 1 a 5 m.

300,00

C-1500

Ud. Sondeo electromagnético en el dominio de tiempos
(SEDT), con bucle de medida de hasta 100 m x 100 m.

200,00
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C-1510

M. Prospeccióncon geo-radar con registro continuo,
incluyendo toma de datos, procesado e interpretación.

2,00

C-1522

M. Testificación geofísica de sondeos, con registro de
descenso y ascenso, mediante técnicas radiactivas,
eléctricas, sónicas de onda completa, termometría o calibre
de 3 brazos, por cada uno de ellos.

4,50

C-1524

M. Testificación geofísica de sondeos con registro de flujo
mediante sonda de tipo micromolinete (tres pasadas en
ascenso y descenso) o registro de la orientación de las
discontinuidades con sonda teleacústica u óptica u otra, por
cada uno de ellos.

9,00

C-1540

Ud. Calicata manual o mecánica, de 3 m de profundidad
mínima, incluidas fotografías en color y reposición.

120,00

C-1550

1550 Ud. Toma de muestra en saco en calicata, cantera o
zona canterable, acopio u otros puntos, de más de 60 kg.

22,00

C-1560

Ud. Toma de testigos en roca "in situ" con máquina
sacatestigos o tallado de bloque.

165,00

C-1570

Ud. Toma de muestras en bloque, en cualquier tipo de
terreno, excepto roca.

39,60

C-1590

Ud. Estación de medida de discontinuidades planares en
macizos rocosos, incluidas las operaciones de preparación
de las superficies estructurales.

79,20

C-1611

Ud. Medida de trayectoria y desviación en sondeos
inclinados, o verticales previa petición de su empleo por la
Administración.

165,00

C-1640

M. Perforación sin recuperación de testigo para la
investigación de la existencia de cavidades bajo la
plataforma.

24,00

C-1660

Ud. Determinación de la densidad y humedad "in situ" por el
método nuclear en el interior de calicata.

33,00

C-1670

Ud. Recargo por realización de calicata en vía, incluyendo
todos los medios auxiliares necesarios.

88,00

C-1671

Ud. Recargo por realización de penetrómetro dinámico en
vía, incluyendo todos los medios auxiliares necesarios.

20,00

C-1680

Ud. Ensayo de carga con placa de f = 50/60 cm, incluidos
todos los medios auxiliares necesarios, dispositivo de
reacción y fotografías en color.

660,00

C-1685

Ud. Ensayo de carga con placa en vía, on diámetro hasta 60
cm, incluyendo excavación y reposición, fotografías en color
y todos los medios auxiliares necesarios, excepto dispositivo
de reacción.

572,00
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C-1690

Ud. Reacción necesaria para ensayo de carga con placa en
vía.

319,00

C-1700

Ud. Suministro, transporte e instalación completa de
piezómetro de cuerda vibrante, incluyendo todos los medios
auxiliares necesarios, engravillado, tapón con lechada de
cemento, bentonita-cemento o mortero, incluso tiempos de
espera y cableado.

765,00

C-1710

M. Preparación de pozo para ensayo de bombeo incluyendo
la perforación del mismo con diámetro >250 mm,
engravillado con diámetros seleccionados, sellado en los
tramos necesarios, colocación de tubería ciega o ranurada, y
cualquier operación adicional necesaria.

345,00

C-1720

Ud. Ensayo de bombeo, incluyendo desplazamiento de
máquina de bombeo, limpieza y desarrollo del pozo, control
de bombeo y recuperación en pozo y piezómetros anexos,
sistema de evacuación del agua bombeada y todos los
medios auxiliares necesarios.

2.700,00

C-1730

Ud. Desplazamiento de personal para campaña de lectura de
piezómetros de cuerda vibrante, incluidas lecturas en todos
los piezómetros, dispositivo de lectura y demás medios
auxiliares necesarios.

650,00

GEOTECNIA. ENSAYOS DE LABORATORIO

L-2010

Ud. Apertura y descripción muestras.

6,60

L-2020

Ud. Preparación de cada muestra, para cualquier número de
ensayos.

6,60

L-2030

Ud. Determinación de la humedad natural.

6,60

L-2040

Ud. Determinación de la densidad aparente.

9,90

L-2050

Ud. Determinación de peso específico.

26,40

L-2060

Ud. Determinación de los límites Atterberg.

26,40

L-2070

Ud. Comprobación de no plasticidad.

13,20

L-2080

Ud. Determinación de límite de retracción.

19,80

L-2090

Ud. Determinación de granulometría por tamizado.

26,40

L-2100

Ud. Determinación de granulometría por tamizado en
zahorras (muestras en saco).

36,30

L-2110

Ud. Determinación de granulometría por sedimentación.

40,00
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L-2120

Ud. Determinación de equivalente de arena.

16,50

L-2130

Ud. Ensayo de compresión simple en suelos.

29,70

L-2140

Ud. Ensayo de corte directo, sin consolidar y sin drenaje,
sobre muestra inalterada.

52,80

L-2150

Ud. Ensayo de corte directo, consolidado y sin drenaje,
sobre muestras inalteradas.

72,60

L-2160

Ud. Ensayo de corte directo, consolidado y drenado, sobre
muestra inalterada.

118,80

L-2170

Ud. Ensayo triaxial UU, sin consolidar y sin drenar, sobre
muestra inalterada.

132,00

L-2180

Ud. Ensayo triaxial CU, sobre muestra inalterada, con
consolidación previa, rotura sin drenaje y medida de
presiones intersticiales.

250,00

L-2190

Ud. Ensayo triaxial CD, sobre muestra inalterada, con
consolidación previa y rotura con drenaje.

290,00

L-2200

Ud. Ensayo edométrico con al menos siete escalones de
carga y tres de descarga, y curvas de consolidación-tiempo.

150,00

L-2210

Ud. Ensayo de colapsabilidad.

99,00

L-2220

Ud. Ensayo de hinchamiento Lambe.

46,20

L-2230

Ud. Determinación de presión de hinchamiento.

52,80

L-2240

Ud. Ensayo de hinchamiento libre.

52,80

L-2250

Ud. Determinación de la permeabilidad en aparato triaxial o
edómetro de gran diámetro (4" a 9").

99,00

L-2260

Ud. Ensayo de dispersión o erosión interna (Pin-hole).

99,00

L-2270

Ud. Ensayo Proctor normal.

42,90

L-2280

Ud. Ensayo Proctor modificado.

59,40

L-2290

Ud. Determinación C.B.R. de laboratorio, sin incluir Proctor.

99,00

L-2300

Ud. Ensayo de desgaste Los Angeles.

50,00

L-2310

Ud. Ensayo de compresión simple en roca, incluso tallado.

39,60

L-2320

Ud. Ensayo de compresión simple en roca, instrumentado
con bandas extensométricas.

70,00

L-2330

Ud. Ensayo de corte sobre discontinuidades en roca, incluso
tallado y preparación.

99,00

L-2340

Ud. Ensayo triaxial en roca, incluso tallado.

L-2350

Ud. Ensayo brasileño

52,80

L-2360

Ud. Ensayo de carga puntual Franklin.

33,00
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132,00

L-2370

Ud. Determinación dureza Schmidt.

L-2380

Ud. Determinación Slake Durability Index

79,20

L-2395

Ud. Determinación de la estabilidad de los áridos y
fragmentos de roca frente a la acción del desmoronamiento
en agua.

66,00

L-2400

Ud. Determinación del porcentaje de absorción de agua.

23,10

L-2410

Ud. Determinación cuantitativa de carbonatos.

20,90

L-2420

Ud. Determinación cuantitativa de sulfatos.

27,50

L-2430

Ud. Determinación cualitativa de sulfatos en suelos o agua.

L-2440

Ud. Determinación cuantitativa de materia orgánica.

23,10

L-2450

Ud. Análisis químico completo de agua, para determinar su
agresividad.

99,00

L-2460

Ud. Análisis mineralógico mediante difracción de rayos X.

L-2470

Ud. Análisis petrográfico mediante lámina delgada,
incluyendo preparación de la lámina y fotografías en color.

L-2480

Ud. Determinación de la velocidad sónica en testigos.

L-2515

Ud. Determinación de la estabilidad de los áridos frente a la
acción de las soluciones de sulfato sódico o magnésico (5
ciclos).

70,00

L-2530

Ud. Determinación del coeficiente Micro-Deval húmedo y
friabilidad.

198,00

L-2540

Ud. Determinación del índice DRI (Drilling Rate Index)

132,00

L-2550

Ud. Determinación del índice dureza Cerchar

33,00

L-2560

Ud. Determinación del índice de abrasividad Cerchar

27,50

L-2565

Ud. Determinación del índice de Schimazek

136,40

L-2566

Ud. Determinación de la presión de hinchamiento en roca
(ensayo Hudder-Amberg).

560,00

L-2670

Ud. Determinación de la densidad "in situ" por el método de
la arena en suelos, incluida humedad.

44,00

L-2680

Ud. Determinación del contenido de sales solubles de los
suelos.

38,50

L-2830

Ud. Determinación del índice de lajas y agujas.

66,00

L-2840

Ud. Ensayos de laboratorio en muestra de balasto de
plataforma (desgaste, micodeval, friabilidad, granulometría,
resistencia hielo-deshielo, estabilidad sulfato sódico…)
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6,60

8,80

110,00
66,00
9,90

350,00
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REFERÈNCIA

AMIDAMENT

P–1

1

P-2

1

P-3

1

CONCEPTE

IMPORT

Ut. Aixecament topogràfic de l’àmbit de l’obra

5.500 €

Partida alçada a justificar segons el programa de treballs a
presentar pel Consultor per a reconeixements i assaigs
geotècnics
Ut. Redacció de Projecte Constructiu fins a la seva aprovació
definitiva
SUMA
IVA 21%

24.300 €

117.700 €
147.500 €
30.975 €

TOTAL, IVA INCLÒS
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178.475 €

