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CERTIFICAT 

JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió extraordinària 
i urgent de la Junta de Govern Local celebrada el dia 26 de juliol de 2018, és el 
següent :  

“JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Núm.: ........................................ 18/2018 
Caràcter: .......... Extraordinària i urgent 
Data: ..................... 26 de juliol de 2018 
Hora: .................................. 10:35 hores 

Assistents: 

Alcalde-President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana 

Regidors/es: Sr. Tomàs Casero García,  Sra. Mònica Cruz Franch i Sra. Cristina 
Murcia Caraballo.  

També hi assisteixen els regidors/es (art 38.2 del ROM) : Sr. Cristian Marc Huerta 
Vergés 

Excusa la seva assistència: Sr. Xavier Racero Esquius. 

Secretari:  Sr. Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages.  

Al Saló de Sessions de l’Ajuntament essent les 10:35 hores es va reunir la Junta de 
Govern Local el dia 26 de juliol de 2018, en sessió extraordinària i urgent, amb la 
presidència del Sr. Joan Carles Batanés Subirana, concorrent els regidors/regidores 
que s’esmenten més amunt. 

Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de 
la Junta de Govern Local.  

La presidència declara oberta la sessió de la Junta de Govern Local i es passen a 
tractar els diversos punts de l’ordre del dia.  

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 2 de 41 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ:  

 
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  

 

 
 ASSUMPTES EXPEDIENT PÀGINA 

A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). 
Assumptes delegats pel Ple a la Junta de 
Govern Local.  

  

 No hi ha assumptes a tractar en aquesta 
secció 

- 
 

B. SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ). 
Assumptes delegats per l’Alcaldia a la 
Junta de Govern Local.  

  

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 

 
 

1. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I 
OBRES 

 
 

1.1 Aprovació de l’expedient de contractació, el 
Plec de clàusules administratives particulars i 
Plec de prescripcions tècniques particulars  
que han de regir la contractació, mitjançant 
procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, únic criteri de valoració i 
tramitació ordinària per l’adjudicació del 
contracte de subministrament d’un mòdul de 
lavabo públic de neteja automàtica a la Plaça 
Onze de setembre 

1502/2017 3 
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A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple a 
la Junta de Govern Local.  

 
  
 No hi ha assumptes a tractar en aquesta secció 
 
 

B. SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ). Assumptes delegats per 
l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.  

 
   

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  
1. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES 
  
1.1 Aprovació de l’expedient de contractació, el Plec de clàusules 
administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques particulars  que 
han de regir la contractació, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, únic criteri de valoració i tramitació ordinària 
per l’adjudicació del contracte de subministrament d’un mòdul de lavabo públic 
de neteja automàtica a la Plaça Onze de setembre (exp. 1502/2017) 

 
Primer. Atès que en data 14 de desembre de 2017 s’emet Provisió per part d’alcaldia, 
en la que s’insta l’inici dels tràmits per al subministrament d’un lavabo públic que 
disposi de neteja automàtica a la Plaça de la Màquina de Batre. 
 
Segon. Vist el Plec de Clàusules Administratives particulars i el Prescripcions 
tècniques particulars que han de regir l’adjudicació del contracte esmentat, i que 
consten en l’expedient ascendint el pressupost de licitació a  43.605,55 € (IVA exclòs) 
més 9.157,17 € (IVA 21%), total de 52.762,72 € (IVA inclòs). 
 
Tercer. Vist que el citat subministrament i instal·lació es realitzarà amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 22.150.60935 “cabina lavabo Pl. Maquina de Batre”. 
 
Quart. Vista la naturalesa del contracte, les seves característiques, i el seu valor 
estimat possibiliten la tramitació de la licitació per procediment obert en la modalitat de 
simplificat previst a l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del 
sector públic (LCSP), Reial decret 817/2009, de 8 de maig; Reial decret 1098/2001, de 
12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques (articles vigents després de l’entrada en vigor del Reial 
decret 817/2009); Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques. 
 
Cinquè. Atès que, als efectes d’assegurar la concurrència d’empreses al procediment, i 
considerant que la publicitat de la convocatòria i conseqüent obertura del termini de 
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presentació d’ofertes realitzada en el mes d’agost pot comportar l’escassa o nul·la 
participació d’empreses licitadores al procediment. 
 
Sisè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de la delegació: 18 de juny de 2015 
- Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 

 
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació per al subministrament i instal·lació d’un 
mòdul de lavabo públic de neteja automàtica situat a la Plaça Onze de Setembre, per 
procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159 de la LCSP. 
  
SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars (annex 1) i el Plec 
de prescripcions tècniques particulars (annex 2) que han de regir la contractació del 
citat subministrament. 
 
TERCER. Autoritzar la despesa del subministrament i instal·lació per un import de 
43.605,55 € (sense IVA), més 9.157,17 € d’IVA, sent un total de 52.762,72 € (IVA 
inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22.150.60935 “cabina lavabo Pl. 
Maquina de Batre”. 
 
TERCER. Publicar l’anunci de licitació en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages perquè durant el termini de 15 dies naturals a comptar des del 
següent al de la publicació de l’anunci, es puguin presentar les proposicions que 
considerin convenients. 
 
QUART. Disposar que la citada publicació de l’anunci de la licitació al Perfil del 
contractant, es realitzarà el primer dia hàbil del mes de setembre d’enguany, als 
efectes que el termini de presentació d’ofertes no s’escaigui en el mes d’agost i 
assegurar, així,  la concurrència d’empreses a la licitació. 
 
CINQUÈ. Declarar que: 

- L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan 
titular legal de la competència en el termini d’un mes. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a 
dret. 

 
 
Annex 1 – Plec de clàusules administratives particulars 
Annex 2- Plec de prescripcions tècniques particulars 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR 
EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UN MÒDUL DE 
LAVABO PÚBLIC DE NETEJA AUTOMÀTICA SITUAT A LA PLAÇA ONZE DE 
SETEMBRE. 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PEL 
SUBMINISTRAMENT D’UN MÒDUL DE LAVABO PÚBLIC DE NETEJA 
AUTOMÀTICA SITUAT A LA PLAÇA ONZE DE SETEMBRE 

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número: 1502/2017 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte:  El subministrament i instal·lació d’un mòdul de lavabo públic de neteja 
automàtica de conformitat amb l’especificació detallada i continguda en aquest plec, en 
el plec de prescripcions tècniques, i les disposicions comunes aplicables al contractes. 
 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte: El contracte és necessari per dotar 
d'una cambra de serveis higiènics públics a les persones que concorren a la Plaça 
Onze de Setembre, en el qual es celebra setmanalment el mercat de venda no 
sedentària i lloc habitual on es realitzen celebracions i actes institucionals per part de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.  
 
La necessitat que pretén cobrir-se, mitjançant el present contracte, així com la 
idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreta en prestar un servei 
en aquest punt estratègic i cèntric del municipi actualment inexistent, dotant l’espai 
públic d’uns serveis higiènics totalment adaptats augmentant així el confort dels 
usuaris de la Plaça Onze de Setembre, i seguint una estètica que encaixa amb l’entorn 
recentment urbanitzat.  
 
Manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es vol 
contracte:  No es disposa dels mitjans materials per realitzar directament la prestació 
objecte del contracte. 
 
Justificació de la idoneïtat: Es pretén millorar, així, la qualitat de l'espai públic i el 
confort dels usuaris, amb un sistema innovador com és una cabina automàtica i 
completament adaptada. 
  
 
Justificació de la manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es 
vol contracte1:- 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Només contractes de serveis 
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RÈGIM 

Classe2: administratiu 
Modalitat3: subministrament 
 
PROCEDIMENT 

Contractació harmonitzada4: no 
Recurs especial en matèria de contractació5: no 
Tramitació: 
 Tipus6: ordinària 
 Justificació7:- 
Procediment: 
 Tipus8: obert 

Modalitat9: procediment obert simplificat, en aplicació de l'article 159 de la 
LCSP, de conformitat amb els requisits que s’hi estableixen. 

 Justificació del tipus10: - 
Forma de selecció11:  preu més baix 
Admissió de variants12: no 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA      

CPV: 44211100-3 edificis prefabricats modulars 
 
DOCUMENTS AMB CARÀCTER CONTRACTUAL 

• Plecs de clàusules administratives generals (PCAG) aprovats pel Ple municipal 
en data 9.12.2010, i publicats al Butlletí Oficial de la Província núm.12 de data  
14 de gener 2010 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5553 de 
26 de gener de 2010. 

• Aquest plec de clàusules administratives particulars (PCAP), incloent com a 
annex seu el document “Disposicions comuns aplicables als plecs de clàusules 
administratives particulars dels contractes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages” (DCPCAP). 

• Els instruments tècnics que delimiten la prestació (veure capítol II PCAP). 
 
 

                                                 
2
 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 

3
 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis o si és administratiu especial. En aquest 

darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimioni municipal de sòl i d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
4
 S’indicarà “sí” o “no” 

5
 S’indicarà “sí” o “no” 

6
 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 

7 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 
8
 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 

9 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
10 

Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
11

 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
12

 S’indicarà “sí” o “no” 
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II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 
INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ13 
Existència: sí 
Enumeració: Plec de prescripcions tècniques particulars pel subministrament d’un 
mòdul de lavabo públic de neteja automàtica situat a la plaça Onze de Setembre 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 129 DE LA LCSP (sobre fiscalitat, protecció del medi 
ambient, ocupació i condicions laborals i de contractar a un percentatge 
específic de persones amb discapacitat) 

Existència: no 
Enumeració: -- 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 130 LCSP (sobre subrogació de contractes de treball) 

Existència:  no 
Enumeració: -- 
 
ALTRES INFORMACIONS A DISPOSICIÓ DELS EMPRESARIS 

Existència: no 
Enumeració: - 
 
ADMISSIÓ DE VARIANTS 

Admissió14: no 
Descripció15: Les característiques tècniques del mòdul de lavabo de neteja automàtica 
ofertat pel licitador  hauran de complir les especificacions tècniques mínimes definides 
en el PPTP. En tot cas, s’haurà de justificar el model escollit i les seves 
característiques tècniques a incloure en l’annex adjunt del sobre 1 “estudi justificatiu de 
l’oferta econòmica”. Podrà ser motiu d’exclusió del procediment de licitació la no 
justificació o la justificació deficient de les característiques mínimes. 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de 
caràcter social, ètic, mediambiental)16 

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa contractista són les establertes en la clàusula 7 punt 6 de les DCPCAP . 
 
Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els 
subcontractistes que participen en l'execució del contracte.  
 

                                                 
13 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual. 
14 S’indica “sí” o “no”. 
15 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”. 
16 És obligatori establir-ne almenys una, de les establertes en l’art. 202.2 
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Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del 
contracte i el seu incompliment serà considerat com incompliment greu als efectes de 
la imposició de penalitats i del previst en l’article 71.2 c) de la LCSP. 
 
 
PRESTACIONS DIFERENCIADES EXECUTABLES SEPARADAMENT 

Admissió17: - 
Descripció18: - 
 
DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA 

 
▪ El contractista tindrà dret a percebre la retribució corresponent a les 

prestacions dels treballs, en la forma i la quantia que resulti del procés de 
licitació.  

 
▪ L’Ajuntament haurà d’assistir l’empresa contractista per resoldre tots els 

impediments que es puguin presentar per a l’execució de les prestacions dels 
treballs, sempre que estigui en l’àmbit de les seves competències. 

 
▪ L’Ajuntament executarà al seu càrrec les obres de pavimentació i dotació de 

serveis per a la instal·lació del mòdul de lavabo públic (contracte menor aprovat 
per la Junta de Govern Local de 16.07.18). 

 
Obligacions:  
 
Les definides en el present Plec de clàusules administratives particulars, en Plec de 
prescripcions tècniques particulars del contracte (PPTP), i Disposicions Comuns 
Aplicables als Plecs de clàusules administratives particulars (DCPAP). 
 
El contractista restarà obligat a complir les disposicions vigents en matèria fiscal, 
laboral i de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball.  
 
ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC19 

El mòdul s’instal·larà a la Plaça Onze de setembre, en la ubicació que es detalla en la 
documentació gràfica del PPTP. 
 
RÈGIM PATRIMONIAL20 

Béns de domini públic afectes al servei: - 
Béns del contractista afectes al servei i sotmesos a reversió: - 
Béns del contractista afectes al servei i no sotmesos a reversió: - 
Altres béns: - 

                                                 
17 S’indica “sí” o “no”. 
18 Es descriuen quines són. 
19 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes de 

serveis. 
20 Per a cada classe de béns, s’indica si es vinculen amb el contracte, les regles singulars del seu règim diferenciades 

de les legals i de les contingudes a les disposicions generals i es relaciona quins són o s’identifiquen genèricament. 
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DURADA DEL CONTRACTE 

Durada màxima total: El termini màxim de lliurament de la cabina sanitària i la seva 
instal·lació en ple funcionament serà de 2 mesos a comptar des de la data de 
formalització del contracte. 
 
La recepció del mòdul es realitzarà a la pròpia plaça i es procedirà a realitzar les 
tasques d’instal·lació del mateix. A tal fi la Junta de Govern Local de data 16 de juliol 
de 2018 va adjudicar el contracte menor per a l’execució de les obres de pavimentació 
i dotació de serveis per a la instal·lació d’una cabina de bany públic contingudes en la 
Memòria tècnica redactada pels serveis tècnics municipals la qual s’adjunta al PPTP. 
És previst que les citades obres s’executin durant el transcurs de fabricació del mòdul, 
prèvia visita in situ del contractista de les obres conjuntament amb l’empresa 
adjudicatària del subministrament, a fi d’encaixar les dimensions del model concret 
prefabricat amb la pavimentació i serveis que s’executaran. 
 
Es deixarà constància del lliurament i instal·lació del mòdul mitjançant la corresponent 
acta de recepció del mateix.  
 
Durada màxima de cada pròrroga: - 
Número màxim de pròrrogues: - 
Ampliació del termini màxim legal per amortització d’inversions: - 
 Aplicació21: - 
 Justificació: - 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Exigència22: Sí 
Riscos assegurats diferents dels expressat a la pòlissa general i import mínim de cada 
risc: 
Capital assegurat per sinistre: 150.000 € 
Capital assegurat per víctima: 100.000 € 
Altres estipulacions que ha de contenir la pòlissa: 
 
PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 

El contractista haurà de designar almenys un coordinador tècnic o responsable, 
integrat en la seva pròpia plantilla, que actuarà com a interlocutor amb aquest 
Ajuntament en tot el relatiu a les qüestions derivades de l’execució del contracte. 
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Preceptivitat: Sí. 
Conforme el que s’indica en el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 
L’empresa contractista ajustarà els treballs de descàrrega i instal·lació dels mòduls a 
l’esmentat Pla. 

                                                 
21 S’indica “sí” o “no”. 
22 S’indica “sí” o “no”. 
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PROGRAMA DE TREBALLS 

Preceptivitat: Sí 
Característiques: El pla de treballs s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de 
barres obtingut a partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS 
Project, o similars equivalents), des de la data de signatura del contracte, i amb una 
descripció detallada de les tasques prèvies a l’inici dels treballs i els capítols 
d’execució. S’acompanyarà dels terminis d’execució parcial i total. 
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT23  

Informació amb aquest caràcter: - 
Durada del deure de confidencialitat: - 
 
FACULTATS D’INSPECCIÓ PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ: 

Descripció: 
Justificació:

                                                 
23 S’indiquen només els addicionals a l’obligació continguda a les DCPCAP. 
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III. RÈGIM ECONÒMIC 

 
DADES ECONÒMIQUES 

Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:24  
- Quantia: 43.605,55 € 
- Mètode de càlcul aplicat: El sistema per a la determinació del preu del 

contracte és el preu unitari de les diferents partides d’acord amb el PPTP 
 
Pressupost base de licitació: 

- Sense IVA: 43.605,55 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 9.157,17 € 
- Amb IVA: 52.762,72 € 
- Justificació25: d’acord amb el PPTP. 

 
Aquest preu comprèn, a més del cost del propi mòdul sanitari a subministrar: 
 

- Les despeses corresponents al transport fins al lloc establert per a la seva 
entrega i instal·lació. 

- L’import dels treballs d’instal·lació, accessoris o auxiliars de qualsevol mena 
incloses les comprovacions i proves de qualitat. 

- Totes les visites tècniques necessàries fins al bon funcionament i recepció 
favorable del mòdul. 

- Tots els informes, propostes, certificats i documentació necessària per a la 
utilització, manteniment i conservació. 

 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU26   

Preu global d’adjudicació i màxim del contracte: 
- Sense IVA: 43.605,55 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 9.157,17 € 
- Amb IVA: 52.762,72 € 

 
Sistema de preus unitaris: -- 
Descripció27: -- 
Moneda de pagament : €. 
 
DIVISIÓ EN LOTS 

Admissió28: no  

                                                 
24 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
25 Quan es tracti d’un contracte d’obres amb projecte, es farà una remissió al projecte. Quan es tracti d’un contracte de 
subministrament o serveis s’inclourà com a annex un informe tècnic.  
26 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
27 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
28 S’indica “sí” o “no”. 
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Justificació sobre la no divisió en lots:  L’objecte d’aquest contracte no és susceptible 
de dividir-se en lots, ja que es tracta d’una tipologia de material a subministrar (serveis 
higiènics públics de neteja automàtica). 
Descripció i import29: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots30:  - 
Número màxim de lots pels que pot presentar oferta: - 
Número màxim de lots a adjudicar a cada licitador: - 
Normes o criteris a aplicar quan per aplicació dels criteris d’adjudicació un licitador 
pugui resultar adjudicatari d’un nombre de lots que excedeixi del màxim indicat: -- 
Oferta integradora: -- 
 Possibilitat: -- 
 Combinacions admissibles: -- 
 Solvència i capacitat en cada una d’elles: -- 
 Altres determinacions: -- 
 
REFERÈNCIA DE SORTIDA 

Classe de referència per a la formulació d’ofertes31: baixa única respecte el pressupost 
de licitació 
Tipus de sortida32: 41.322,31 € (IVA exclòs)   
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 33 

Aplicació34: No 
Règim d’aplicació35: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 

 

Aplicació pressupostària Any del 
pressupost 

Import (IVA inclòs) 

22.150.60935 “Cabina lavabo Maquina 
de Batre” 

2018 52.762,72 € 

 
FINANÇAMENT36 

Concepte: 
- Partida37:  
- Denominació:  
- Import:  

                                                 
29 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
30 S’indica “si” o “no” 
31 S’indica la classe de referència segons la qual els contractistes hauran d’oferir magnituds per determinar el preu 
(p.e.: baixa única respecte al pressupost de licitació, baixa singular per a cada preu unitari ...) 
32 S’indica, segons la classe de referència, aquella que serà màxima a efectes de determinar el preu. Quan sigui una 

baixa única respecte al pressupost de licitació, es remetrà a aquest. 
33 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i 

penalitzacions pel seu incompliment. 
34 S’indica “sí” o “no”. 
35 Indica la forma concreta com s’aplica. 
36 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
37 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
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PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS38 

 
RÈGIM DE PAGAMENTS39 

 
Pagament únic a la recepció final del subministrament una vegada instal·lat. 
 
El proveïdor haurà d’emetre factura electrònica. El punt general d’entrada de factures 
electròniques de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i entitats que en depenen és el 
servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), eFACT, i 
d’acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre l’Administració General 
de l’Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta s’adhereix al Punt General 
d’entrada de factures de l’Estat ( FACe). 
 
Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat 
tramitadora i oficina comptable és: L01082135 
 
L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC 
per la càrrega de factures electròniques https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=103 
 
En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, 
obra o subministrament. 
 
REVISIÓ DE PREUS40 

- 
 
ABONAMENTS A COMPTE 

- 
 
ABASAGAMENT DE MATERIALS O MAQUINÀRIA PESADA 

- 

                                                 
38 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
39 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per fases de 

recepció” o altra fórmula que s’apliqui. 
40 S’indicarà la fórmula que s’apliqui o la variació de l’IPC. 
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IV. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE LA CONTRACTACIÓ 

 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

Denominació de l’òrgan41: Junta de Govern Local 
Atribució42: per delegació. 
Delegació43: 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de la delegació: 18 de juny de 2015 
- Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 

 
MESA DE CONTRACTACIÓ 

Constitució44: Sí 
Composició:   
President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde 

- Suplent.- Sr. Xavier Racero i Esquius, Regidor de serveis econòmics 

- Suplent.- Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor d’espai públic, 
activitats i obres 

- Suplent.- Sr. Tomás Casero Garcia, Regidor de serveis 
Vocals: 

o President de l’Àrea origen del contracte i/o regidor responsable del 
departament origen del contracte.  

▪ Titular: Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor d’espai públic, 
activitats i obres 

▪ Suplent 1r: Sr. Xavier Racero i Esquius, Regidor de serveis 
econòmics 

o Funcionari/s Tècnic de l’Àrea origen del contracte o cap de 
Departament origen del contracte 

▪ Titular: Sr. Xavier Casas Pujol, arquitecte tècnic municipal  
▪ Suplent: Sr. Sergi Garcia Barreto, arquitecte tècnic municipal 

o Secretaria General: 
▪ Titular: Sr. Josep González Ballesteros, Secretari municipal 
▪ Suplent 1r: Sr. Santiago González Castellanos, Vicesecretari 

municipal 
▪ Suplent 2n: Sra. Maria José Fernández Trigo, Lletrada municipal 

o Intervenció municipal: 
▪ Titular: Sra. Mercè Marmi Espelt, Interventora municipal  
▪ Suplent 1r: Sra. Maria Maria José Fernández Trigo, Lletrada 

municipal 
 
Secretària de la mesa:  

Titular.- Francina Rius Cruz, tècnica de l’àrea de contractació  
Suplent.- Gemma Codina Jiménez, administrativa de l’àrea de contractació  

                                                 
41 S’indicarà el nom de l’òrgan de contractació (ple, junta de govern local, tinent d’alcalde o regidor delegat). En el cas 
dels tinents d’alcalde i regidors delegats es consignarà la denominació de la seva delegació.  
42 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
43 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
44 S’indica “sí” o “no”. 
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Justificació de la participació de funcionaris interins o personal laboral temporal:  
 

- La interventora municipal, Sra. Mercè Marmi Espelt, ocupa la plaça en règim 
interí atès que la mateixa es troba vacant. 

- Es designa al Sr. Sergio Garcia Barreto, arquitecte tècnic municipal en règim 
de funcionari interí, com a suplent del vocal tècnic Sr. Xavier Casas Pujol, al 
ser el tècnic responsable del manteniment d’edificis i instal·lacions municipals 
segons el Decret 2015-0480, de 18 de juny de 2015, de mesures organitzatives 
integrants del Cartipàs municipal del mandat 2015-2019 (modificació 
27ª.Decret 2018-0502 de 8 de maig).  

 
COMITÈ TÈCNIC O ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT (Art. 146.2 a. LCSP) 

Constitució45: No 
Definició46: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE47 

Regidoria d’adscripció48:  Espai públic, activitats i obres 
Responsable municipal/ representant de la promoció49: Sr. Xavier Casas Pujol, 
arquitecte tècnic municipal. 
Director de l’obra50: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Director de l’execució de l’obra51: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 
Coordinador de seguretat i salut52: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 

                                                 
45 S’indica “sí” o “no”. 
46 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
47 En el cas dels contractes d’obra, el responsable del contracte és el director l’obra i en aquest apartat el què es 

nomena és un representant de la promoció. 
48 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
49 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
50 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei 
de l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal 
amb contracte de servei.  
51 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei 

de l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal 
amb contracte de servei.  
52 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei 

de l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal 
amb contracte de servei.  
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V. EL CONTRACTISTA 

 
HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR53 

Exigència54: No 
Descripció55: - 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 

 
D’acord amb allò establert a l’art. 159.4 a) de la LCSP s'eximeix els licitadors hauran 
d’estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic  (ROLECE o RELI). 
 
No obstant de conformitat amb la Disposició transitòria tercera atès que l’entrada en 
vigor d’aquest precepte es produirà una vegada transcorreguts sis mesos des de 
l’entrada en vigor de la LCSP (09.09.2018) la citada obligació establerta en l'article 
159.4.a) no serà exigible fins aleshores, podent-se d’acreditar la capacitat, solvència i 
absència de prohibicions per contractar es realitzarà de la forma que es detalla a 
continuació. 
 

☐ Només classificació  

☐ Classificació més condicions de solvència addicional 

☐ Classificació o condicions de solvència alternativament 

☒ Condicions de solvència sense classificació 

 
CLASSIFICACIÓ56 

Enumeració57: no 
Justificació:  
 
CONDICIONS DE SOLVÈNCIA  

Solvència econòmica: 
 

- Requisits: Volum anual de negocis en l’àmbit de la present licitació que referit al 
millor exercici dins dels tres últims disponibles  per un import mínim de 
61.983,46 euros IVA exclòs   (Mitjà 1a dels especificats en la clàusula 25 del 
DCPCAP) 

- Mitjans d’acreditació: Comptes anuals i declaració de l’empresari indicant el 
volum de negocis global de l’empresa 

- Justificació: el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 
87.1 a) de la LCSP segons el qual el volum de negocis mínim anual exigit no 
excedirà d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte. En aquest sentit, 

                                                 
53 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència 

d’alguna condició específica de capacitat. 
54 S’indica “sí” o “no”. 
55 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
56 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
57 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
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sent el valor estimat del contracte de 41.322,31 €, la xifra a anual de negocis 
exigida no pot excedir de 61.983,46 € (IVA exclòs) (41.322,31 €*1,5).  
 

Solvència tècnica:  
1. Relació de subministraments executats de cabines sanitàries de neteja 
automàtica en el curs dels cinc darrers anys, avalada per certificats de bona 
execució, per un import mínim de  61.983,46 euros IVA exclòs; aquests 
certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels 
subministraments i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per 
les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si 
s’escau, els certificats esmentats els ha de comunicar directament a l’òrgan de 
contractació l’autoritat competent. (Mitjà 1a dels especificats en el punt B de la 
clàusula 25 del DCPCAP) 

 
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable que contingui la relació de 
subministraments executats acompanyada dels corresponents certificats 
esmentats. 
 
En el cas que les obres o subministraments d’aquestes instal·lacions, formin 
part d’una actuació o contracte més genèric i que es corresponguin amb les 
finalitats definides anteriorment, caldrà especificar i individualitzar els capítols 
de subministrament corresponents als efectes de poder justificar la solvència 
tècnica. 

 
Justificació: Els requisits de solvència tècnica s’han establert de conformitat 
amb l’article 88.1 lletres a i b, per considerar-se les més idònies per a 
l’acreditació de l’experiència en subministraments d’elements del tipus objecte 
de la present licitació. 

 
2. En el cas que l’empresa executi de forma directa les partides referents a 
instal·lacions elèctriques, es requerirà l’acreditació d’inscripció de l’empresa en 
el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial a Catalunya (RASIC) en el camp 
d’activitat pertinent, o l’equivalent per empreses no ubicades a Catalunya. 

 
 
EXIGÈNCIA D’EXECUCIÓ DIRECTA PER PART DEL CONTRACTISTA (75.4 de la 
LCSP) 

 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP58 

Exigència59: No 
Descripció60: 

                                                 
58 Indica les especificacions que han de realitzar les persones jurídiques dels noms i de la qualificació professional del 

personal responsable d’executar la prestació, quan així s’exigeix. 
59 S’indica “sí” o “no”. 
60 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP61 

Exigència62: No 
Descripció63: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 
93 LCSP)64 

Exigència65: No 
Descripció66: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 
94 LCSP)67 

Exigència68: No 
Descripció69: 
 

                                                 
61 Delimita l’obligació d’adscriure a l’execució del contracte mitjans personals o materials suficients i la forma del seu 

compromís a l’oferta i la forma d’acreditar el compliment en el termini comprés entre les adjudicacions provisional i 
definitiva. 
62 S’indica “sí” o “no”. 
63 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
64 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
65 S’indica “sí” o “no”. 
66 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
67 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
68 S’indica “sí” o “no”. 
69 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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VI. OFERTES 

 
SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA 

Sobre 1:Sí  
Sobre 270: no 
Sobre 3: 71: no 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 

SOBRE ÚNIC- Declaració responsable i documentació relativa als criteris 
avaluables de forma automàtica  
Inclourà:  
 

- Declaració responsable d’acord amb el model de l’ANNEX 1, signada pel 
representant legal.  

- Proposta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 2.  
Obligació de presentar estudi justificatiu de l’oferta econòmica: Sí. Juntament 
amb la proposta econòmica es presentarà:  
 

o Estudi econòmic desglossat per partides amb el nivell suficient que 
acrediti la serietat i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica. 
Aquest estudi haurà d’incloure les característiques tècniques i model del 
mòdul de lavabo amb neteja automàtica ofertat pel licitador com a 
justificació del compliment de les especificacions tècniques mínimes 
definides en el PPTP. Podrà ser motiu d’exclusió del procediment de 
licitació la no justificació o la justificació deficient de les característiques 
mínimes del mòdul de lavabo de neteja automàtica. 
  

o Pla de treball que s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de 
barres obtingut a partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats 
tipus MS Project, o similars equivalents) 
 

La no presentació de la documentació justificativa de l’oferta (estudi econòmic 
desglossat per partides; i pla de treball), o la manca de concordança d’aquests 
amb el PPTP o el present plec de clàusules administratives, podrà ser motiu 
d’exclusió del procediment. 

 
 
RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ72 

Perfil del contractant 
 
CIRCUMSTÀNCIES DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

                                                 
70 S’indica “sí” o “no”. 
71 S’indica “sí” o “no”. 
72 S’indica el règim de publicitat que s’aplica: 

- Procediments harmonitzats: perfil del contractant i DOUE 
- Procediments oberts ordinaris, simplificats i supersimplificat (article 159.6 LCSP): perfil del contractant. 
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Lloc: L’indicat en la clàusula 31 del DCPCAP: Per a la presentació de proposicions 
caldrà dirigir-se a l’apartat corresponent que es troba a la seu electrònica que es pot 
trobar al següent enllaç: https://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-
electronica/informacio-oficial/perfil-de-contractant/ 
 
Termini: 15 dies naturals des del dia següent de la publicació de l’anunci de licitació al 
perfil del contractant. 
 
 
TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA 
FINALITZACIÓ DEL TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ 

3 mesos 
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VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ 

Puntuació màxima amb criteris consistents en fórmules matemàtiques:  100 
Puntuació màxima: 100 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN FÓRMULES MATEMÀTIQUES 

 

 
Anormalitat: atès que s’estableix com criteri d’adjudicació l’oferta econòmica, per 
determinar si les ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els paràmetres objectius 
previstos en l’article 85 del RGLCAP.  
 
En cas d’empat, s’aplicaran per ordre els criteris socials establerts en l’article 147.2 de 
la LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes.  
 
JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

La licitació es tramita mitjançant procediment obert simplificat. Com a requisit per a la 
tramitació d’aquest procediment, estableix l'article 159.1 apartat b) de la LCSP, que 
entre els criteris d’adjudicació previstos en el plec  no n’hi ha d’haver cap d’avaluable 
mitjançant judici de valor o, si se n’estableixen, la seva ponderació no pot superar el 
25% del total. 
 
S’estableix en el present plec de clàusules la ponderació automàtica o per fórmula que 
farà incrementar la valoració de les ofertes, pels següents criteris atès que: 
 

- En relació a la baixa econòmica, es puntua la reducció de preu en benefici per 
a l’Ajuntament. 

- En relació al criteri sobre l’ampliació del termini de garantia: donat que es tracta 
d’un element amb una alta utilització prevista pels usuaris de la via pública i 

Ordre Descripció 
Puntuació 
màxima:  
punts 

Fórmula 

1 
 
Oferta econòmica 
 

 
80 punts 
 

Fórmula 
(Tipus 1 de 
la clàusula 
34.1 del 
DCPCAP) 

2 

Millora del termini de garantia: es valorarà 
l’ampliació del termini de garantia establert 
en el plec de clàusules administratives 
particulars que oferti com a millora el 
licitador, d’acord amb el barem següent: 
 

▪ 2 anys addicionals: 20 punts 
▪ 1 any addicional: 10 punts 

20 punts Automàtic  
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d’una inversió considerable, es pretén valorar els licitadors que ofereixin la 
millora del termini de garantia ja que previsiblement suposarà una millor qualitat 
dels materials i equipaments. 
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VIII. GARANTIES 

 
PROVISIONAL 

Exigència73: no 
Quantia (€): - 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics74: - 
Justificació de la seva exigència: - 
 
DEFINITIVA 

Exigència75: Sí 
Quantia: 5% del preu d’adjudicació (IVA exclòs) 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics76: - 
Possibilitat de prestació per retenció del preu: - 

- Admissibilitat: - 
- Forma: - 
- Condicions: -  

Possibilitat de sol·licitar la cancel·lació parcial proporcional de la garantia en cas de 
recepció parcial: - 
Justificació en cas de no exigència: - 
 
TERMINI DE GARANTIA 

Es fixa un termini de garantia mínim de 2 anys a comptar des de la recepció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73 S’indica “sí” o “no”. 
74 S’indica “sí” o “no”. 
75 S’indica “sí” o “no”. 
76 S’indica “sí” o “no”. 
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IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS 

 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: EXECUCIÓ DEFECTUOSA 

 
1. L’incompliment de les obligacions que corresponen en virtut del que disposa la 

LCSP, aquest plec, la memòria tècnica, la proposició adjudicatària i el document de 
formalització del contracte de subministrament, comportarà la imposició de les 
penalitzacions establertes en aquest plec a l’empresa que resulti adjudicatària, 
sense perjudici de l’obligació de rescabalar els danys i perjudicis que s’hagin pogut 
ocasionar a l’Ajuntament i que haurà d’abonar l’empresa en tot allò que superi a la 
garantia definitiva.  

 
2. Tipificació de les infraccions: Les infraccions que pugui cometre el contractista 

durant l’execució del subministrament seran classificades com: molt greus, greus i 
lleus.  

 
a) Seran infraccions molt greus: 

 
- Incomplir, total o parcialment, les prohibicions establertes a la LCSP o ometre 

actuacions obligatòries en relació a aquesta norma.  

- Retard en els terminis d’execució definits en el present plec o els indicats pel 
licitador en la seva oferta, superior a tres dies naturals, sempre que no existeixi 
una causa de força major. 

- Restar per sota dels nivells de qualitat fixats com mínims exigibles d’acord amb 
el PPTP i la proposició presentada pel contractista, de forma reiterada o no 
haver corregit els derivats d’una falta greu per aquest concepte en els terminis 
establerts.  

- No utilització dels mitjans mecànics o humans oferts.  
- Utilització de mitjans en mal estat de conservació.  
- Desobediència reiterada a les ordres escrites de l’Ajuntament relatives a la 

prestació de serveis indicada en el contracte.  

- Rebre, tant l’empresa contractista com qualsevol treballador de la mateixa, 
alguna remuneració per part dels usuaris del servei que no estigui degudament 
autoritzada.  

- Incompliment de les obligacions sanitàries i de seguretat i salut.  
- Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social.  
- Executar prestacions distintes de les contemplades en els plecs de clàusules o 

presentar factures que no estiguin estricament ajustades a les prestacions 
contemplades en els plecs.  

- Reincidència en falta greu o la persistència en la situació infractora sense 
esmenar-la. 
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b) Seran infraccions greus:  

 
- Retard en els terminis d’execució definits en el present plec, o els indicats pel 

licitador en la seva oferta, superior a 1 dia natural, sempre que no existeixi una 
causa de força major. 

- Retards en el lliurament de la informació sol·licitada per l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, i la prevista en el present plec.  

- Tractament incorrecte als usuaris de l’equipament, així com els membres de la 
corporació i personal integrant als serveis municipals. 

- Altres irregularitats en la prestació del subministrament.  
- Reiteració en la realització de faltes lleus que hagin estat anteriorment 

penalitzades.  
- Cedir, arrendar, sotsarrendar o traspassar la totalitat o part de les prestacions 

integrants del contracte, sota qualsevol modalitat o títol, sense complir 
prèviament els requisits exigits per la LCSP i per aquest plec.  

 
c) Seran infraccions lleus:  

 
- Totes les no previstes anteriorment, que signifiquin l’incompliment d’alguna 

manera de les condicions establertes en aquest Plec, i sempre que siguin en 
perjudici lleu del servei.  

 
3. Penalitzacions. Al marge dels casos en què pugui produir-se una causa de 

resolució del contracte i l’Ajuntament s’aculli a aquesta opció, les infraccions es 
penalitzaran amb una multa dels següents imports:  

 
a) Infraccions molt greus: resolució del contracte o multes del 10% respecte del 

preu anual del contracte. 
b) Infraccions greus: multes del 8% respecte del preu anual del contracte. 
c) Infraccions lleus: multes del 5% respecte del preu anual del contracte. 

 
4. A banda de la imposició de penalitzacions a què pogués haver-hi lloc, la demora 

per part de l’adjudicatari a posar remei a les situacions derivades dels seus 
incompliments facultarà a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en qualsevol 
moment per a l’adopció de les mesures pertinents destinades a solucionar 
deficiències i, en cas que d’aquestes mesures se’n derivin despeses, a actuar 
contra les garanties corresponents. 

 
ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIÓ 

 
L’incompliment de les obligacions que corresponen en virtut del que disposa la LCSP, 
aquest plec, la memòria tècnica, la proposició adjudicatària i el document de 
formalització del contracte de subministrament, comportarà la imposició de les 
penalitzacions establertes en aquest plec a l’empresa que resulti adjudicatària, sense 
perjudici de l’obligació de rescabalar els danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar 
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a l’Ajuntament i que haurà d’abonar l’empresa en tot allò que superi a la garantia 
definitiva.  
 
S’estableix que la demora dels terminis en l’execució del subministrament i instal·lació 
previstes al contracte podrà comportar les penalitats contemplades en el DCPAP 
(clàusula 38) per un import diari de 4 euros per cada 1.000 euros del preu del 
contracte (IVA exclòs). 
 
El règim d’incompliments i penalitats és independent de les infraccions i sancions que 
siguin alienes al vincle pròpiament contractual, previstes en la normativa sectorial, que 
es regiran pels seus propis principis i normes. Així mateix, quan l’incompliment 
revesteixi els caràcters de delictes o falta l’ajuntament posarà els fets en coneixement 
de l’òrgan competent. 
 
RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP77  

                                                 
77 Només s’aplica als contractes de servei que tinguin per objecte la redacció de projectes d’obra. Imposa 

indemnitzacions quan el pressupost d’execució es desvia més d’un 20%, per excés o per defecte. 
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X. MODIFICACIÓ, CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ, EXTINCIÓ I ALTRES 
CLÀUSULES  

 
MODIFICACIÓ 

Causa: -   
Contingut: -     
Abast màxim: - 
 
CESSIÓ 

Admissió: - 
Condicions: - 
 
SUBCONTRACTACIÓ     

Es permet l’execució parcial per tercers78: Sí 
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar79: Sí 
(conforme apartat del model Annex 2) 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació80: no 
Pagament directe a subcontractistes81: no 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: no 
Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació: 
El contractista haurà de comunicar per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com 
a molt tard, quan s’iniciï la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes, 
assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de 
contacte i representant/s legals del subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud 
d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i 
de la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició de 
contractar.  
  
Per a la subcontractació de les partides referents a instal·lacions elèctriques, es 
requerirà l’acreditació d’inscripció de l’empresa en el Registre d’Agents de la Seguretat 
Industrial a Catalunya (RASIC) en el camp d’activitat pertinent, o l’equivalent per 
empreses no ubicades a Catalunya. 
 
EXTINCIÓ 
Causes82:- 
 
ALTRES CLÀUSULES 

  

                                                 
78 S’indica “si “o “no”. 
79 Indicar “si” o “no”; indicar import, nom o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència 

professional o tècnica, dels subcontractistes als que se’ls encomanarà la seva realització. 
80 

S’indica “si “o “no”. En contractes d’obres, contractes de serveis o els serveis o treballs de col·locació o instal·lació en el context 

d’un contracte de subministrament) 
81 S’indica “si “o “no”. 
82 Només es fan constar aquelles que, per ser aplicables, han d’estar previstes al PCAP. A més, seran causes 

d’extinció aquelles previstes a la llei sense necessitat de previsió al PCAP. 
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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SIGNATURES 

 
Serveis tècnics municipals:83   
 
Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Sr. Xavier Casas Pujol, arquitecte tècnic municipal  
   
El Regidor proponent 84 Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor d’espai públic, 
obres i activitats 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA85 

☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació. Sr. Josep González 

Ballesteros. Secretari municipal (signat electrònicament) 
 

☐ S’emet informe en relació al present expedient i s’incorpora a l’expedient. 

 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ86 

☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació i en relació amb la seva 

fiscalització. Sra. Mercè Marmi Espelt. Interventora municipal (signat 
electrònicament) 

 

☐ S’emet informe en relació al present expedient de contractació i en la seva 

fiscalització s’incorpora a l’expedient. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
83 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
84 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
85 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
86 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
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ANNEX 1. Declaració responsable del licitador que signa l’oferta 87 

 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

Crta de Vic 35-37, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS LICITADORS SOBRE COMPLIMENT DE LES 
CONDICIONS DE CAPACITAT, SOLVÈNCIA I NO INCURSIÓ EN PROHIBICIÓ PER 

CONTRACTAR PREVISTES LEGALMENT I EXIGIDES EN EL CONTRACTE  

 
EXPEDIENT 

Número: 1502/2017 
Objecte: Contracte de subministrament d’un mòdul de lavabo públic de neteja 
automàtica que es situarà a la Plaça Onze de Setembre. 
 
RÈGIM 

Classe88: administratiu 
Modalitat89: subministrament 
 
EMPRESA 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau, per mitjà del representant que 
la firma, DECLARA RESPONSABLEMENT que reuneix els requisit de capacitat, 
solvència i no incursió en prohibició previstos per a aquest contracte. En relació a la no 
incursió en prohibició, declara específica i responsablement que: 
 
- No es troba incurs en cap de les causes que prohibeixen la contractació amb els 

poders adjudicadors del sector públic, de les referides a l’article 60 de la Llei de 
contractes del sector públic i altres normes concordants de l’ordenament jurídic 
vigent i, en especial, que contra ell no s’ha iniciat cap procediment de 
constrenyiment per obligacions tributàries o de la Seguretat Social. 

 
- Autoritza a què l’Ajuntament pugui accedir als registres de l’Agència Estatal 

d’Administració Tributària, de l’Agència Tributària de Catalunya i de la Tresoreria 

                                                 
87

 Aquest model s’inclourà dins del sobre únic, en els procediments simplificats en els supòsits en què en el 

procediment no es contemplin criteris d’adjudicació, la quantificació dels quals no depengui de judici de valor. En cas 
que la valoració inclogui criteris avaluables per judici de valor, aquest model s’inclourà e 
88 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
89 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, gestió de servei públic, concessió d’obra pública o 

de col·laboració entre el sector públic i el privat) o si és administratiu especial. En aquest darrer cas, es podrà indicar també la 
modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
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General de la Seguretat Social, cas que sigui proposat com adjudicatari, a fi que es 
pugui acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat 
social abans de resoldre l’adjudicació. També autoritza a què l’Ajuntament d’ofici 
pugui verificar que es troba al corrent amb la pròpia administració contractant, 
quant a les seves obligacions tributàries envers aquesta.90 

 
LLOC , DATA  I SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
90 Aquest paràgraf només s’inclourà quan expressament es prevegi al PCAP. 
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ANNEX 2 (Annex 7 DCPCAP)91 

 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

Crta de Vic 35-37, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU RESPECTE EL PRESSUPOST DE 

LICITACIÓ I MILLORA DEL TERMINI DE GARANTIA 
EXPEDIENT 

Número: 1502/2017 
Objecte: Contracte de subministrament d’un mòdul de lavabo públic de neteja 
automàtica que es situarà a la Plaça Onze de Setembre. 
 
RÈGIM 

Classe: administratiu 
Modalitat: subministrament  
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
PREU OFERTAT:  

 
1- Oferta econòmica  
 

Oferta econòmica. Pressupost de licitació: 41.322,31,00 € (IVA exclòs) 

Preu sense IVA                                           € 

Import IVA (21%)                                          € 

Preu amb IVA                                          € 

% baixa de licitació                                          % 

 
(*) Cal adjuntar a la present oferta92: 
 

o Estudi econòmic desglossat per partides amb el nivell suficient que 
acrediti la serietat i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica. 
Aquest estudi haurà d’incloure les característiques tècniques i model del 
lavabo ofertat pel licitador com a justificació del compliment de les 
especificacions tècniques mínimes definides en els PPTP. Podrà ser 

                                                 
91 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, , o en el sobre únic en els procediments simplificats, quan la reducció 
del preu respecte al pressupost de licitació sigui un criteri d’adjudicació. 
92 La no presentació de la documentació justificativa de l’oferta (estudi econòmic desglossat per partides; i pla de 
treball), o la manca de concordança d’aquests amb la memòria tècnica o el present plec de clàusules 
administratives, podrà ser motiu d’exclusió del procediment.    
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motiu d’exclusió del procediment de licitació la no justificació o la 
justificació deficient de les característiques mínimes. 
  

o Pla de treball que s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de 
barres obtingut a partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats 
tipus MS Project, o similars equivalents). 
 

 

 
2- Millora del termini de garantia.  
S’ofereix l’ampliació del termini de garantia addicional al mínim de 2 anys establert en 
el present ple de clàusules. Marcar l’opció escollida: 
 

☐ 2 anys addicionals 

 

☐ 1 any addicional 

 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma, ofereix irrevocablement com a preu del contracte el que figura en aquest 
escrit. 
 
LLOC I DATA 

 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE 
DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UN MÒDUL DE LAVABO PÚBLIC DE 
NETEJA AUTOMÀTICA SITUAT A LA PLAÇA ONZE DE SETEMBRE. 
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I. INTRODUCCIÓ 

 
És voluntat municipal prestar un servei de lavabo públic de neteja automàtica, a la 
Plaça Onze de Setembre. Amb aquesta adquisició es pretén millorar la qualitat del 
servei, amb la instal·lació d’un mòdul de lavabo adequat. 
El lavabo s’ubicarà en el següent punt de la plaça Onze de Setembre: 
 

 
 
II. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES   

 
Característiques generals 
 
Les característiques generals que haurà de complir el mòdul del lavabo públic seran 
les següents: 
 

- El mòdul haurà d’anar equipat amb sistema d’auto neteja i poder funcionar de 
manera autònoma. 

- Superfícies (exterior i interior) resistents, antivandalisme i antigrafiti. 
- Material exterior resistent, imputrescible, fàcil de netejar, disseny higiènic 

d’encontres que eviti acumulació de brutícia (mitja canya). 
- Ventilació i il·luminació natural i artificial.  
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- El mòdul estarà preparat per poder connectar totes les instal·lacions i serveis 
necessaris per al seu funcionament. 

- Fora de l’horari del servei, el mòdul haurà de poder quedar tancat i inaccessible 
- Connexió a escomeses d’energia elèctrica, clavegueram i aigua potable. 
- Compliment de la normativa d’accessibilitat. Orden VIV/561/2010, de 1 de 

febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados. Espai en un sol nivell, apte per a persones amb mobilitat 
reduïda i amb discapacitat. 

- Les dimensions exteriors en planta del mòdul seran de 300 cm de llarg per 200 
cm d’ample amb una superfície de 6,00 m2. (*) 

- L’alçada exterior del mòdul un cop instal·lat serà de 2,70. (*) 
- Sistema d’accés al mòdul per pagament amb moneda, la qual serà retornada a 

la sortida. 
 
(*) s’accepta un marge del 10% quant a les dimensions exteriors previstes, sempre i 
quan es compleixi les dimensions mínimes establertes en la normativa d’accessibilitat. 
 
Distribució funcional del mòdul 
 
El mòdul comptarà amb una zona per a usuaris amb un vàter, rentamans i resta 
d’accessoris adaptada per a persones amb mobilitat reduïda o discapacitada, i amb 
una zona tècnica diferenciada, no accessible als usuaris, amb elements de control de 
la unitat i resta d’elements i mecanismes necessaris per al seu funcionament. 
 
L’accés a la zona tècnica, per al manteniment i reposició de consumibles, es realitzarà 
a través de la zona d’usuaris, a través de porta de servei encastada en el panell inox 
de separació entre les dues zones. 
 
 
Distribució del mòdul 
  
El funcionament del mòdul sanitari serà controlat per un PLC (Controlador Lògic 
Programable) i haurà de disposar dels sistemes i instal·lacions necessaris per realitzar 
l’auto neteja automàtica, de la tassa del vàter, el seient i el terra. 
 
El sistema d’accés al mòdul WC serà via pagament amb moneda (retornable a la 
sortida) i disposarà de sistema d’indicadors exteriors del seu estat (lliure, en ús, en 
cicle de neteja) i amb discriminació horària pel que fa al funcionament (durant la nit 
podrà restar fora de servei). 
 
El sistema de control de la instal·lació disposarà de sistema d’alarma i avís 
d’emergència en cas de detecció d’errors, mal funcionaments i/o conducta no habitual 
d’usuaris. 
 
Un cop l’usuari surti a l’exterior i la porta és tancada s’iniciarà cicle de neteja i assecat 
automàtic, tant de la tassa de vàter, com del seient i del terra. 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 37 de 41 
 

 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

Acabat el cicle de neteja el PLC haurà de revisar que tots els indicadors necessaris per 
al funcionament de la unitat siguin correctes i retorna l’indicador exterior a posició de 
“lliure”. 
 
El sistema de control comptarà amb sistema de telecomunicació que permeti tenir 
accés a distància als programes de control, realitzar ajustaments, trucades al servei 
d’emergències i notificar avisos. 
 
 
Elements i accessoris interiors 
 
El terra interior del mòdul serà antilliscant i fàcil de netejar. Les parets també seran de 
fàcil neteja. 
El lavabo tindrà ventilació i il·luminació natural i artificial.  
 
Disposarà dels accessoris següents en la part destinada als usuaris: 
 

- Tassa de vàter, en acer inoxidable AISI 316L amb sistema d’auto neteja. 
- Seient de polièster ignífug reforçat amb xassís d’acer inoxidable interior, amb 

sistema d’auto neteja. 
- Rentamans d’accionament amb polsador i sistema de baix consum d’aigua. 
- Eixugamans per aire, d’accionament automàtic. 
- Paperera ignífuga. 
- Dispensador de sabó. 
- Sistema d’evacuació de males olors. 
- Dispensador automàtic de paper higiènic. 
- Baranes d’ajut per a discapacitats. 
- Tancament amb avisador d’ocupació 
- Sistema d’il·luminació automàtica amb tecnologia LED amb detectors 

volumètrics. 
- Canviador de nadons 
- Penjador. 
- Cartells informatius. 
- Enllumenat d’emergència interior. 
- Porta d’accés per a usuaris amb unes mides lliures no inferiors a 0,80 m 

d’ample per 2,10 m d’alçada. 
 
Els accessoris de la zona tècnica seran: 
 

- Quadre elèctric de control amb diferencials i magnetotèrmics de seguretat. 
- Dipòsits per la brossa, aigua, i productes de neteja i desinfecció.  
- Dispensador de paper higiènic. 
- Sistema de bombeig i dosificació de consumibles i productes de neteja i 

desinfecció. 
- Sistema d’assecat de seient. 
- Mecanismes d’accionament hidràulic i pneumàtic. 
- Mòdul PLC (Controlador Lògic Programable). 
- Sistema de vàlvules i sensors necessaris per al funcionament autònom. 
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Descripció de materials i disseny 
 
L’estructura principal del mòdul serà autoportant prefabricada a base de formigó armat 
HA-25. 
 
La porta d’accés per a usuaris al mòdul, podrà ser corredissa o batent, tindrà unes 
mides lliures de pas mínimes de 0,80 m d’ample per 2,10 m d’alçada. La porta haurà 
de disposar de sistema antipànic i de sistema de tancament automàtic. El recobriment 
interior de la porta serà en acer inoxidable polit brillant, que a la seva vegada farà 
funció de mirall. El xassís de la porta també serà en estructura d’acer inoxidable ISI 
316 L. 
 
Tant el revestiment exterior com l’interior del mòdul serà de tipus continu d’alta 
resistència, a base de ciment pòrtland, resines, fibres, àrids ultrafins, accelerants i 
pigments (“microciment”). 
 
Pel que fa l’acabat del terra, serà del tipus antilliscant. 
 
La separació entre la zona tècnica i la zona d’usuaris serà a base de planxa d’acer 
inoxidable AISI 316 L amb estructura de suport del mateix material. 
 
El disseny exterior global s’ajustarà pel que fa a formes, dimensions, revestiments, 
colors i grafismes a l’establert a l’annex 1 (plànol de dimensions i acabats exteriors de 
la cabina): 
 

- El color exterior del mòdul serà gris fosc en tres cares, incorporant cables 
d’acer inoxidable trenat amb fixacions mecàniques i petits elements necessaris 
(cada 35cm) per fer de suport a plantacions enfiladisses. 
 

- La cara de l’accés incorporarà la zona de porta i panell amb revestiment d’acer 
inoxidable i retolació amb lletres de color blanc superposades (de material 
plàstic amb un gruix màxim de 5 mm). I la resta de superfície amb revestiment 
de xapa d’acer corten de 3mm de gruix fixada mecànicament, treballada a taller 
(inclòs els plecs, perns i fixacions necessaris).  

 
Tanmateix, un cop adjudicat el contracte, l’Ajuntament podrà requerir l’ajust del 
disseny i les coloracions previstes a fi d’obtenir la màxima adequació de l’estètica 
exterior a l’entorn amb la imatge corporativa municipal. 
 
Instal·lacions i suports 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb la normativa vigent i reglament de baixa tensió 
(RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic de baixa 
tensió) i tindrà les següents característiques bàsiques: 
 

- Hi haurà una caixa de comandament i protecció amb els corresponents 
diferencials i magnetotèrmics. 
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- Hi haurà una caixa de connexió per la presa a terra amb fusibles a connectar 
en llança independent. 

- Les preses de corrent encastades seran tipus Simon 75. 
- L’encesa de la llum serà a través de detectors volumètrics. 
- El cablejat serà a base de cables no propagadors de la flama, lliures 

d’halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda. 
 
Els panys de les portes d’accés seran de seguretat. En cas d’haver-hi obertures 
(lluernes), aquestes també tindran tancament de seguretat o sistema fix, i podran 
permetre l’entrada dels bombers en cas de necessitat. 
 
La porta d’accés al mòdul disposarà d’un sistema antibloqueig i seran regulables en 
alçada per salvar desnivells de la ubicació. 
 
S’hauran de preveure estructures de suport, ganxos o altres sistemes equivalents que 
permetin el muntatge, desmuntatge i transport del mòdul amb camió grua. 
 
Ubicació 
 
Aquest mòdul s’ubicarà en l’àmbit de la Plaça 11 de Setembre de Sant Fruitós de 
Bages, d’acord al plànol de situació i emplaçament de l’annex 2. 
 
4.INSTAL·LACIÓ DEL MÒDUL 
 
L’empresa adjudicatària estarà obligada a fer la instal·lació del mòdul, realitzant les 
connexions i comprovacions oportunes i deixant l’equipament completament acabat i 
en correcte funcionament al lloc indicat per l’Ajuntament i a dispensar la formació 
necessària per al manteniment dels equips, al personal que l’ajuntament determini. 
 
5. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A PRESENTAR 
 
Amb l’objectiu de poder comprovar que el model ofertat per cada licitador s’ajusta al 
disseny i característiques tècniques establertes en el plec, cada licitador haurà de 
presentar, dins del sobre 3, la següent documentació. 
 

- Memòria tècnica descriptiva dels materials, qualitats i funcionament de 
l’equipament. 

- Plànols descriptius a l’escala i acotats, de planta, secció i alçats. 
- Catàleg i fotografies de l’element ofertat. 
- Qualsevol altra documentació que el licitador consideri d’interès per la 

comprovació del seu producte. 
 
 
ANNEX 1. PLÀNOL DE DIMENSIONS I ACABATS EXTERIORS DE LA CABINA. 
 
ANNEX 2. DOCUMENT TÈCNIC D’OBRA DE PAVIMENTACIÓ I DOTACIÓ DE 
SERVEIS PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CABINA DE BANY PÚBLIC. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió 
de la Junta de Govern Local essent les 10:40 hores.  
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA  
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe 
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vist-i-plau 
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Certificat  
Càrrec : Secretari 
Josep González Ballesteros 
(signatura electrònica) 
 
 
El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013, 
de 9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència,  
accés a la informació pública i bon govern, fent-se constar que  l’actuació subjecte a 
informació pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una 
vegada dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la 
legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.  
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ANNEXOS AL PUNT 1.1: 
 
Aprovació de l’expedient de contractació, el Plec 
de clàusules administratives particulars i Plec de 
prescripcions tècniques particulars  que han de 
regir la contractació, mitjançant procediment 
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, 
únic criteri de valoració i tramitació ordinària per 
l’adjudicació del contracte de subministrament 
d’un mòdul de lavabo públic de neteja 
automàtica a la Plaça Onze de setembre (exp. 
1502/2017) 
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1.1 OBJECTE I ANTECEDENTS 

El present document tècnic es redacta pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, a petició de la regidoria d’Espai Públic, Activitats i Obres, per dur a terme els treballs de 
preparació de la pavimentació i dotació dels diferents serveis (electricitat, abastament d’aigua 
potable i sanejament), per a la instal·lació d’una cabina de bany públic. 

La ubicació plantejada és a un espai verd existent de la plaça Onze de Setembre, proper a la 
màquina de Batre. Aquesta serà una infraestructura de gran utilitat pels usuaris d’aquest espai 
públic, i especialment perquè és on es duu a terme el mercat municipal setmanalment i que 
genera gran concurrència, a banda d’actes diversos que es celebren durant tot l’any. 

 

Les actuacions previstes de pavimentació i dotació de serveis estan valorades en 17.766,72 € 
(PEC iva inclòs d’acord amb els amidaments i pressupost del punt 3). 

De manera separada, es realitzarà una contractació pel subministrament i instal·lació de la cabina 
de bany públic amb un preu de licitació de 50.000,00 € (iva inclòs). Amb les següents 
característiques tècniques: 

a. Cabina de bany de mides suficients perquè sigui totalment adaptada. Mides aproximades 
2 m d’amplada, 3 m de llargada i 2.80 d’altura. 

b. Estructura prefabricada de formigó (parets, terra i sostre), amb acabat exterior de vidre i 
fotografies de grans dimensions de temàtica històrica relacionada amb la màquina de 
batre i l’era del seu entorn.  

c. Les parets interiors acabades amb enrajolat ceràmic d’alta resistència. 
d. Paviment continu sintètic de linòleum o equivalent similar, antilliscant i d’alta qualitat i 

durabilitat. 
e. Sòcol d’acer inoxidable o element equivalent. 
f. Sistema automàtic de rentat a alta pressió i higienització de la cabina i tots els seus 

elements. 
g. Embornal amb reixa a l’interior. 
h. Connexió de tots els serveis a la xarxa existent (electricitat, aigua potable i sanejament). 
i. Lluerna a la part superior de policarbonat. 
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El contingut d’aquest document comprèn la descripció dels diferents treballs, amidaments i 
pressupost, l’estudi bàsic de seguretat i salut i documentació gràfica, amb l’objecte de definir i 
valorar les obres de pavimentació i dotació de serveis.  

 

1.2 ÀMBIT D’ACTUACIÓ  

L’àmbit d’actuació que fa referència la present documentació tècnica està situat a una part de la 
zona verda de la plaça Onze de Setembre propera a la màquina de Batre i al passatge que 
connecta amb el carrer German Duran. 

 

1.3 QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA I DISPONIBILITAT DE TE RRENYS 

-Pla General d’Ordenació Municipal (PGOM),  

Aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona (CUB), en sessió del dia 27 de 
març de 1996 (DOGC 24-5-96) i la resolució de la proposta de la Direcció General d’Ordenació 
del Territori i Urbanisme per la qual s’aprova estimar en part el recurs contra l’esmentat acord de 
la CUB (DOGC 27-3-98). 

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona (CUB), en sessió del dia 17 de novembre de 2004, 
acorda donar conformitat al Text Refós de les normes urbanístiques de la revisió del PGOM, el 
qual va ser publicat al DOGC 8-2-05  (núm. 4318). 

- Modificació puntual del PGOU a l’àmbit de la Plaça Onze de Setembre i Avinguda Jaume I, de 
Sant Fruitós de Bages. 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió de 21 de gener de 
2016, va donar conformitat al text refós de la Modificació puntual del PGOU a l’àmbit de la Plaça 
Onze de Setembre i Avinguda Jaume I, de Sant Fruitós de Bages, en compliment de l’acord 
d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 9 
d’octubre de 2015  (DOGC núm.7094 de 7.4.2016). 

- Classificació: Sòl Urbà. 

- Qualificació: Sistema d’Espai Lliure (P)  

Els terrenys on s’emplacen les obres són de titularitat municipal. 
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Reproducció parcial del plànol normatiu O-3.1 d’Ordenació de l’edificació de la Modificació 
Puntual del PGOM als àmbits de la plaça Onze de Setembre i l’av. De Jaume I. 

 

1.4 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

1. Enderrocs, moviment de terres i rases per instal·lacions i vorades. 

2. Paviments de formigó i vorades. 

3. Instal·lacions. Xarxa elèctrica, d’abastament d’aigua potable, sanejament i drenatges, i 
reg. 

4. Jardineria i modificació de reg automàtic. 

5. Execució del programa de control de qualitat. 

6. Disposicions de seguretat i salut a l’obra. 

 

Altres consideracions a tenir en compte i que formen part de l’actuació: 

 
- Es realitzaran tots els moviments de tapes i reixes necessaris per ajustar els nous acabats 

de paviments. 
 

- Es senyalitzaran i protegiran convenientment les zones d’actuacions amb tanques i altres 
elements auxiliars, sota la direcció dels Serveis Tècnics Municipals.  
 

- Les característiques dels materials emprats a la zona definida anteriorment, queden 
reflectides a estat d’amidament del present projecte.  
 

- Cal presentar per part de l’empresa a qui s’adjudiqui les obres, el pertinent Pla de Seguretat 
i Salut Laboral, abans d’iniciar-se les obres així com el volum de runes generades a l’obra. 
 

- Tota la runa s’ha de portar a abocador controlat, aportant a final d’obra el corresponent 
certificat de l’abocador autoritzat. 
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- Control dels materials. Tots els materials seran de bona qualitat i compliran les condicions 
del Plec de condicions corresponent. Seran homologats, comprovats per la Direcció Tècnica 
i si creu convenient, es refusaran tots aquells que sota el seu judici no reuneixin les degudes 
condicions. En aquest cas el contractista es veurà obligat a reposar-los, encara que 
estiguessin col·locats, amb mà d’obra i despeses generals al seu càrrec. S’hauran de 
complir totes les especificacions que indiqui el control de qualitat. 
 

- Control de qualitat. S’establirà el corresponent control de qualitat d’acord amb la Legislació 
vigent. Els  assaigs a realitzar si s’escau, es contractaran i aniran a càrrec de l’empresa 
adjudicatària directament amb laboratori homologat independent. La direcció facultativa 
serà la que determinarà la quantitat de mostres i localització de les mateixes. Durant 
l’execució de l’obra es realitzarà la recepció dels materials i es comprovarà que aquests 
posseeixen el corresponent segell CE, AENOR o similar. 

 

 

1.5 PROGRAMA D’EXECUCIÓ  

El programa d’execució dels treballs s’han previst en tres setmanes. 

Les obres s’hauran de realitzar tenint en compte l’ús de la zona, i en tot moment garantint la 
mobilitat i el bon funcionament del mercat i altres actes municipals que puguin esdevenir. No 
obstant, les possibles interferències que puguin haver, ocasionades per les obres, s’hauran de 
minimitzar en temps i espai el màxim possible.   

 

 

Sant Fruitós de Bages, 30 de novembre de 2017  

 

 

 

Serveis Tècnics Municipals 
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Situació de la cabina a la zona verda de la plaça Onze de Setembre. Vist des de la ctra de Vic. 

 

 

Situació de la cabina a la zona verda de la plaça Onze de Setembre. Vist des del passatge. 
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Passatge de connexió entre la plaça i el carrer German Duran 
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3.-  AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 

 



Cabina de bany públic a la plaça Onze de Setembre

AMIDAMENTS Data: 04/12/17 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CABINA BANY PÚBLIC
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 F221D8A4 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25 MPa), realitzada amb
pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona cabina
2 Perímetre drenant 2,600 0,500 0,600 2,000 1,560 C#*D#*E#*F#
3 3,000 0,500 0,600 1,000 0,900 C#*D#*E#*F#
4 Cabina 3,100 2,100 0,450 2,930 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,390

2 F222172A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió baixa (< 25 MPa),
realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió. Inclou altres treballs
necessaris per la correcta connexió a embornals i pous existents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 clavegueram 26,500 1,100 0,500 14,575 C#*D#*E#*F#
4 aigua 28,500 0,400 0,950 10,830 C#*D#*E#*F#
6 electricitat 13,500 0,400 0,800 4,320 C#*D#*E#*F#
8 arquetes 0,500 0,500 0,800 4,000 0,800 C#*D#*E#*F#

10 Rasa vorada jardí 2,500 0,400 0,400 2,000 0,800 C#*D#*E#*F#
11 4,100 0,400 0,400 1,000 0,656 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,981

3 F2194JJ1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 clavegueram 21,500 0,600 12,900 C#*D#*E#*F#
4 aigua 23,000 0,600 13,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,700

4 F228580F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 clavegueram 26,500 0,700 0,500 9,275 C#*D#*E#*F#
4 aigua 28,500 0,800 0,400 9,120 C#*D#*E#*F#
6 electricitat 13,500 0,550 0,400 2,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,365

5 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 clavegueram 26,500 0,500 0,400 5,300 C#*D#*E#*F#
4 aigua 28,500 0,250 0,400 2,850 C#*D#*E#*F#

EUR



Cabina de bany públic a la plaça Onze de Setembre

AMIDAMENTS Data: 04/12/17 Pàg.: 2

6 electricitat 13,500 0,250 0,400 1,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,500

6 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

7 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Amidament teòric. No es
facturarà esponjament

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

Obra 01 PRESSUPOST CABINA BANY PÚBLIC
Capítol 02  FONAMENTS I ESTRUCTURA

1 F3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió. Per a la formació de llit del tub de drenatge i sanejament.
D'acord amb els plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub sanejament 0,500 26,500 1,000 13,250 C#*D#*E#*F#
2 tub drenatge 0,300 2,600 2,000 1,560 C#*D#*E#*F#
3 0,300 3,100 1,000 0,930 C#*D#*E#*F#
4 0,300 3,800 1,000 1,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,880

2 F31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió. P.p. armat amb 22 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades i matavius en arestes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 formigó vorada jardí 2,700 0,400 0,400 2,000 0,864 C#*D#*E#*F#
2 4,100 0,400 0,400 2,000 1,312 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,176

Obra 01 PRESSUPOST CABINA BANY PÚBLIC
Capítol 03  PAVIMENTS

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 solera 4,100 2,600 0,150 1,599 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,599

2 F9365G51 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat remolinat

EUR



Cabina de bany públic a la plaça Onze de Setembre

AMIDAMENTS Data: 04/12/17 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 solera cabina 2,500 3,500 0,150 1,313 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 reposició voreres 22,500 0,400 0,150 1,350 C#*D#*E#*F#
4 21,000 0,400 0,150 1,260 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,000 0,150 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,223

3 P001009 m Subministrament i col·locació de vorada tipus jardí recta de 8x20cm tipus P-3, rejuntades amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra en formigonera de 165 l i col.locat sobre base de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,600 2,000 1,100 5,720 C#*D#*E#*F#
2 4,100 1,000 1,100 4,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,230

4 FR3PA582 m3 Grava de riu de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona perimetral cabina 0,500 0,500 2,600 2,000 1,300 C#*D#*E#*F#
2 0,500 0,500 3,000 1,000 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,050

5 F9E1321N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reposició voreres 22,500 0,400 1,150 10,350 C#*D#*E#*F#
2 21,000 0,400 1,150 9,660 C#*D#*E#*F#
4 Altres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,010

Obra 01 PRESSUPOST CABINA BANY PÚBLIC
Capítol 04  INSTAL·LACIONS

1 FG4114FJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (3P+N), de 6000 A de
poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclòs treballs
previs necessaris per a la seva total instal·lació i correcte funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FG415AJ9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclòs
treballs previs necessaris per a la seva total instal·lació i correcte funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN.  Inclòs treballs previs necessaris per a la seva total instal·lació i correcte funcionament.

EUR



Cabina de bany públic a la plaça Onze de Setembre

AMIDAMENTS Data: 04/12/17 Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. S'inclou els
treballs necessaris per poder utilitzar canalitzacions existents. Totalment instal·lat pel seu correcte funcionament
des del quadre existent fins a la cabina de banys públics, inclòs mecanismes de connexió a la cabina.

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

5 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada. Inclosa la cinta de senyalització d'acord amb les Norms de Fecsa Endesa.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

6 PA2 PA Legalització de la reforma i ampliació de la instal·lació elèctrica. Inclou projecte elèctric redactat per tècnic
competent i certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió signat per instal·lador autoritzat. Inclou taxes,
inspeccions i controls d'empresa distribuïdora i entitat col·laboradora de l'Administració.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PA3 PA Quota d'extensió de xarxa del subministrament existent per ampliació de potència de 27,68 a 34,64 KW.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PA0001 U Arquetes de pas per instal·lacions de formigó amb tapa metàl·lica de mesures interiors 40x40cm totalment
executada pel seu correcte funcionament

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 FFB14655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 31,000

10 PA00001223 PA Nova escomesa i comptador d'aigua potable. Inclòs els tràmits i taxes necessaris. Totalment instal·lat pel seu
correcte funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FD7JE625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sanejament 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

12 ED5A5F00 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 drenatge permimetral cabina 2,300 2,000 4,600 C#*D#*E#*F#
2 3,100 1,000 3,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,700

13 FD7JC325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i

EUR



Cabina de bany públic a la plaça Onze de Setembre

AMIDAMENTS Data: 04/12/17 Pàg.: 5

col·locat al fons de la rasa. Totalment connectat a l'embornal existent i tub drenant, inclòs els treballs necessaris
per a la correcta connexió i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram de connexió del tub drenant a
l'embornal existent

6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14 PA4 PA Adaptació del reg existent d'acord amb la ubicació de la cabina, consistent en el desplaçament de tubs i
aspersors existents. Totalment modificat i instal·lat pel seu correcte funcionament. Inclòs materials necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 90000 PA Partida alçada d'afectacions d'instal·lacions existents a justificar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CABINA BANY PÚBLIC
Capítol 05  VARIS

1 E4E2G56L m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x150 mm, de cara vista, rugós, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2. Totalment executada i rematada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre cabina 2,150 1,000 2,000 1,100 4,730 C#*D#*E#*F#
2 3,050 1,000 1,000 1,100 3,355 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,085

2 E7613A06 m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil),
col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre cabina 2,150 0,900 2,000 1,100 4,257 C#*D#*E#*F#
2 3,050 0,900 1,000 1,100 3,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,277

Obra 01 PRESSUPOST CABINA BANY PÚBLIC
Capítol 06  JARDINERIA

1 FR3P2311 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana. Inclòs hidrosembra de barreja de llavors
per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de
35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 12,000 3,000 0,150 5,400 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 04/12/17 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 5,400

2 FR7217G0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35
g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 500 a 2000 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 3,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Obra 01 PRESSUPOST CABINA BANY PÚBLIC
Capítol 07  CONTROL DE QUALITAT

1 PA0007 pa Control de Qualitat a l'obra segons programa de control de qualitat i especificacions de la DF

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CABINA BANY PÚBLIC
Capítol 08  SEGURETAT I SALUT

1 PA0006 pa Seguretat i Salut a l'obra segons l'EBSS i el PSS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Cabina de bany públic a la plaça Onze de Setembre

PRESSUPOST Data: 04/12/17 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CABINA BANY PÚBLIC

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 F221D8A4 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la
compressió baixa (5 a 25 MPa), realitzada amb pala excavadora amb
martell trencador i càrrega indirecta sobre camió (P - 6)

17,03 5,390 91,79

2 F222172A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió baixa (< 25 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió. Inclou altres treballs necessaris per la correcta connexió a
embornals i pous existents. (P - 7)

34,86 31,981 1.114,86

3 F2194JJ1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 5)

18,75 26,700 500,63

4 F228580F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
8)

18,46 21,365 394,40

5 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P
- 9)

37,90 9,500 360,05

6 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)

4,42 21,000 92,82

7 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Amidament teòric. No
es facturarà esponjament (P - 10)

5,25 21,000 110,25

TOTAL Capítol 01.01 2.664,80

Obra 01 Pressupost CABINA BANY PÚBLIC

Capítol 02 FONAMENTS I ESTRUCTURA

1 F3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió. Per a la formació de llit del tub de
drenatge i sanejament. D'acord amb els plànols. (P - 13)

8,93 16,880 150,74

2 F31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió. P.p. armat amb 22 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades i matavius en arestes. (P - 12)

91,21 2,176 198,47

TOTAL Capítol 01.02 349,21

Obra 01 Pressupost CABINA BANY PÚBLIC

Capítol 03 PAVIMENTS

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM (P - 14)

26,02 1,599 41,61

2 F9365G51 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i vibratge manual, amb acabat remolinat
(P - 15)

83,07 4,223 350,80
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PRESSUPOST Data: 04/12/17 Pàg.: 2

3 P001009 m Subministrament i col·locació de vorada tipus jardí recta de 8x20cm
tipus P-3, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra en
formigonera de 165 l i col.locat sobre base de formigó.  (P - 28)

14,13 10,230 144,55

4 FR3PA582 m3 Grava de riu de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 26)

126,79 2,050 259,92

5 F9E1321N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland (P - 16)

34,18 24,010 820,66

TOTAL Capítol 01.03 1.617,54

Obra 01 Pressupost CABINA BANY PÚBLIC

Capítol 04 INSTAL·LACIONS

1 FG4114FJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, tetrapolar (3P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE
20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Inclòs treballs previs necessaris per a la seva total instal·lació i
correcte funcionament. (P - 22)

153,13 1,000 153,13

2 FG415AJ9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN. Inclòs treballs previs necessaris per a la seva total
instal·lació i correcte funcionament. (P - 23)

61,00 1,000 61,00

3 FG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN. Inclòs treballs previs necessaris per a la seva total
instal·lació i correcte funcionament. (P - 24)

155,53 1,000 155,53

4 FG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
S'inclou els treballs necessaris per poder utilitzar canalitzacions
existents. Totalment instal·lat pel seu correcte funcionament des del
quadre existent fins a la cabina de banys públics, inclòs mecanismes
de connexió a la cabina. (P - 21)

6,14 70,000 429,80

5 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. Inclosa la
cinta de senyalització d'acord amb les Norms de Fecsa Endesa. (P -
20)

3,05 20,000 61,00

6 PA2 PA Legalització de la reforma i ampliació de la instal·lació elèctrica. Inclou
projecte elèctric redactat per tècnic competent i certificat d'instal·lació
elèctrica de baixa tensió signat per instal·lador autoritzat. Inclou taxes,
inspeccions i controls d'empresa distribuïdora i entitat col·laboradora
de l'Administració. (P - 32)

1.133,00 1,000 1.133,00

7 PA3 PA Quota d'extensió de xarxa del subministrament existent per ampliació
de potència de 27,68 a 34,64 KW. (P - 33)

515,00 1,000 515,00

8 PA0001 U Arquetes de pas per instal·lacions de formigó amb tapa metàl·lica de
mesures interiors 40x40cm totalment executada pel seu correcte
funcionament (P - 29)

141,11 4,000 564,44

9 FFB14655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 19)

6,03 31,000 186,93

10 PA00001223 PA Nova escomesa i comptador d'aigua potable. Inclòs els tràmits i taxes
necessaris. Totalment instal·lat pel seu correcte funcionament. (P - 35)

618,00 1,000 618,00

EUR
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11 FD7JE625 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 18)

73,12 28,000 2.047,36

12 ED5A5F00 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160
mm de diàmetre (P - 4)

8,37 7,700 64,45

13 FD7JC325 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Totalment connectat a
l'embornal existent i tub drenant, inclòs els treballs necessaris per a la
correcta connexió i funcionament. (P - 17)

28,43 6,000 170,58

14 PA4 PA Adaptació del reg existent d'acord amb la ubicació de la cabina,
consistent en el desplaçament de tubs i aspersors existents. Totalment
modificat i instal·lat pel seu correcte funcionament. Inclòs materials
necessaris. (P - 34)

360,50 1,000 360,50

15 90000 PA Partida alçada d'afectacions d'instal·lacions existents a justificar. (P - 1) 309,00 1,000 309,00

TOTAL Capítol 01.04 6.829,72

Obra 01 Pressupost CABINA BANY PÚBLIC

Capítol 05 VARIS

1 E4E2G56L m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 15 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x150 mm, de cara vista,
rugós, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler
calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2. Totalment executada i rematada.
(P - 2)

24,56 8,085 198,57

2 E7613A06 m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una
làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada adherida amb
adhesiu de cautxú sintètic (P - 3)

20,28 7,277 147,58

TOTAL Capítol 01.05 346,15

Obra 01 Pressupost CABINA BANY PÚBLIC

Capítol 06 JARDINERIA

1 FR3P2311 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat
elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana. Inclòs hidrosembra de
barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies
arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35
g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta
de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica. (P - 25)

33,86 5,400 182,84

2 FR7217G0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de
fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de
500 a 2000 m2 (P - 27)

1,10 36,000 39,60

TOTAL Capítol 01.06 222,44

Obra 01 Pressupost CABINA BANY PÚBLIC

EUR
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Capítol 07 CONTROL DE QUALITAT

1 PA0007 pa Control de Qualitat a l'obra segons programa de control de qualitat i
especificacions de la DF (P - 31)

103,00 1,000 103,00

TOTAL Capítol 01.07 103,00

Obra 01 Pressupost CABINA BANY PÚBLIC

Capítol 08 SEGURETAT I SALUT

1 PA0006 pa Seguretat i Salut a l'obra segons l'EBSS i el PSS (P - 30) 206,00 1,000 206,00

TOTAL Capítol 01.08 206,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 04/12/17 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 2.664,80

Capítol 01.02  FONAMENTS I ESTRUCTURA 349,21

Capítol 01.03  PAVIMENTS 1.617,54

Capítol 01.04  INSTAL·LACIONS 6.829,72

Capítol 01.05  VARIS 346,15

Capítol 01.06  JARDINERIA 222,44

Capítol 01.07  CONTROL DE QUALITAT 103,00

Capítol 01.08  SEGURETAT I SALUT 206,00

Obra 01 Pressupost CABINA BANY PÚBLIC 12.338,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12.338,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CABINA BANY PÚBLIC 12.338,86

12.338,86

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 12.338,86

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 12.338,86............................................................. 1.604,05

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 12.338,86................................................................ 740,33

Subtotal 14.683,24

21 % IVA SOBRE 14.683,24............................................................................................... 3.083,48

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 17.766,7217.766,72

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DISSET MIL SET-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS )

L´arquitecte tècnic municipal
Àrea d´Espai Públic, Activitats i Obres

Xavier Casas Pujol
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4.-   ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT: 
 

1. Antecedents  

Promotor : AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

Domicili :  Carretera de Vic 35 

Localitat:  SANT FRUITÓS DE BAGES  Província: BARCELONA 

Coordinador durant l’elaboració del projecte: NO HI HA 

Objecte d'aquest document: PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS I LA SEVA DURACIÓ. 

 

2. Característiques constructives  

2.1. Descripció de les obres que s’han de fer: 

 

OBRES DE PAVIMENTACIÓ I DOTACIÓ DE SERVEIS PER A LA  INSTAL·LACIÓ D’UNA CABINA 
DE BANY PÚBLIC 

Pressupost d'execució material:  12.338,86 € 

Termini d'execució: TRES SETMANES 

Nombre màxim de treballadors previstos: QUATRE 

 

3. Equip i maquinària que cal utilitzar  

Maquinària portàtil Núm. de màquines 
Observacions  

(especifiqueu-ne les proteccions) 

RETROEXCAVADORA MIXTA 1  

COMPACTADORA DOBLE CORRÓ 1  

COMPACTADORA DE 

PNEUMÀTICS 

1  

CAMIONS 2  

COMPACTADOR 1  

CAMIÓ DÚMPER 1  

PERFORADORA 1 GUANTS 

SERRA RADIAL 1 GUANTS I ULLERES 

COMPRESSOR 
HIDRONEUMÀTIC 

0  

MARTELL ELÈCTRIC 1 ULLERES DE PROTECCIÓ 

 

4. Pla de circulació a l’obra (personal, maquinària , materials)  

S’adjunten plànols i croquis que indiquen: 

 Itineraris d’accés del personal. Mitjans d’accés 
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 Zones de dipòsit de materials 

 Procediment de subministrament de materials a plantes de l’obra 

 Detall del procediment previst per a l’evacuació de runes 

 Senyalització de seguretat 

Observacions: El material s’emmagatzemarà a la coberta. La runa es baixarà manualment 
o bé amb tub per dins de la bastida. 

 

 

5. Serveis 

Tipus de servei Núm. Sup. total destinada Observacions 

Wàters 1   

Lavabos 1   

Vestuaris 0   

Taquilles 0   

Dutxes 0  Amb aigua calenta  

Menjador/cuina 0   

Farmaciola 1   

 

Observacions: 

 

 

6. Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobr e disposicions mínimes de seguretat 
i  salut a les obres de construcció 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En 
cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l'obra. 
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Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el 
Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà 
aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, 
al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

 

7. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits 
en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" 
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- - L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal.lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar 
a les diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 
l'obra o prop de l'obra. 

 

 

Els principis d'acció preventiva  establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en 
el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 
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- Donar les degudes instruccions als treballadors 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran 
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que 
es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
8. Identificació dels riscos.  

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes 
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant 
tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball 
que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes 
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 
Mitjans i maquinaria  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 

-   Riscos derivats del funcionament de grues 

- Caiguda de la càrrega transportada 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

Treballs previs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

-   Atropellaments 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
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Moviment de terres i estesa de material 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

-   Caigudes d’alçada 

- Cops i ensopegades  

-   Despreniments o esllavissament de terres i/o pedres 

- Caiguda de materials, rebots 

 - Ambient excessivament sorollós 

-   Desplom i/o caiguda de parets de contenció, pous i rases. 

-   Desplom i/o caiguda d’edificacions veïnes 

-   Contacte elèctrics directes o indirectes 

-   Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

-   Sobre esforços per postures incorrectes 

-   Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

Enderrocs 
- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

Estructura 
- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
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- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

Instal·lacions d’equips  
- Caiguda de persones a diferent nivell. 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Caiguda d'objectes. 

- Cops a mans, peus i cap. 

- Afeccions a la pell. 

- Electrocucions per contacte directe 

  

Ram de paleta 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 
Revestiments, acabats i senyalització 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 

Instal·lacions 
- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 
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Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen r iscos especials (Annex II del 
R.D.1627/1997) 
 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per 

les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
9. Mesures de prevenció i protecció 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa 
vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 

10. Mesures de protecció col·lectiva 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 
com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal�lacions existents 

- Els elements de les Instal�lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de 
la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col.locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col.locació de xarxat en forats horitzontals 
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- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal�lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col.locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
11. Mesures de protecció individual 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 
qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb 
perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

12. Mesures de protecció a tercers 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 

s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que 
persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 

13. Primers auxilis  

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb 
els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir 
el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

14. Relació de normes i reglaments aplicables 

(en negreta les que afecten directament a la Construcció) 

Directiva 92/57/CEE  de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 
RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
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RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Modificacions:RD. 780/1998 de30 de abril (BOE: 01/05/98) 

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 
escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971) 

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización 

RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo 

RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

O. de 20 de mayo de 1952  (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art.  66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 29 1º y Anexos I y II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correció d'errades: BOE: 17/10/70 
O. de 20 de septiembre de 1986  (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

O. de 16 de diciembre de 1987  (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 

O. de 31 de agosto de 1987  (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
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O. de 23 de mayo de 1977  (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

O. de 28 de junio de 1988  (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
O. de 31 de octubre de 1984  (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

O. de 7 de enero de 1987  (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo 

O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació:  BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

O. de 12 de gener de 1998  (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

 
Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglam entarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores  

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75              

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes 

 Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

 Modificació: BOE: 01/11/75 

-   Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
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15. Observacions  

Perquè les mesures preventives enumerades en aquest Estudi bàsic de seguretat i salut 
tinguin l’efectivitat adequada, cal que, en les clàusules del contracte d’obra, s’incloguin les 
disposicions adequades dirigides al compliment efectiu d’aquestes mesures per part de 
l’empresa contractista, dels seus subcontractats i dels treballadors autònoms que utilitzi 

 

 

Sant Fruitós de Bages, 30 de novembre de 2017  

 

 

Serveis Tècnics Municipals 
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5.-   DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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