
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA LICITACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 

D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PLA DE MILLORA URBANA “PMU-01 CAN SELLARÈS”   

Pàg.  1 de 20 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA REDACCIÓ DEL 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PLA DE MILLORA 

URBANA “PMU-01 CAN SELLARÈS”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA LICITACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 

D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PLA DE MILLORA URBANA “PMU-01 CAN SELLARÈS”   

Pàg.  2 de 20 

 

ÍNDEX DE CONTINGUTS 

1. OBJECTE ................................................................................................................................ 3 

2. INFORMACIÓ SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS ...................................... 3 

2.1. PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES QUE INTERVENEN DURANT EL 

DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS................................................................................ 3 

2.2. CONDICIONS GENERALS ......................................................................................................... 3 

3. CRITERIS D’INTERVENCIÓ .................................................................................................... 3 

3.1. ÀMBIT D’ACTUACIÓ .................................................................................................................. 4 

3.2. ESTAT ACTUAL ........................................................................................................................... 4 

3.3. OBJECTE DE L’ACTUACIÓ....................................................................................................... 5 

4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR ...................................................................... 7 

5. TERMINIS.............................................................................................................................. 12 

6. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A LLIURAR A L’ADJUDICATARI PER A LA REALITZACIÓ DELS 

TREBALLS ............................................................................................................................ 17 

7. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS ......................................................................................... 17 

  



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA LICITACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 

D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PLA DE MILLORA URBANA “PMU-01 CAN SELLARÈS”   

Pàg.  3 de 20 

1. OBJECTE 

L'objecte d'aquest plec de prescripcions és el de descriure els treballs i establir les condicions 

tècniques per a la realització dels serveis de REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE 

L’ÀMBIT DEL PLA DE MILLORA URBANA “PMU-01 CAN SELLARÈS”.  

Igualment, en el present plec és determina la regulació de les relacions entre les persones físiques o 

jurídiques que intervenen durant la seva realització. 

D’altra banda, també s’estableixen unes condicions generals que seran d’aplicació en tots els treballs 

de redacció que la Direcció dels treballs, encarregui o contracti des del moment de la seva 

acceptació o signatura fins al seu acabament o resolució. 

2. INFORMACIÓ SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

2.1. PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES QUE INTERVENEN DURANT EL DESENVOLUPAMENT 

DELS TREBALLS 

- Direcció dels treballs: Tècnic de la SPM Viladecans Mediterrània, S.L. 

- Adjudicatari: Projectista, persona / equip responsable de l’elaboració i redacció del projecte 

2.2. CONDICIONS GENERALS 

Durant el desenvolupament dels treballs, l’Adjudicatari es mantindrà en contacte amb la Direcció 

dels treballs, recaptant d’aquest l’aprovació de les solucions bàsiques adoptades. 

Durant el desenvolupament dels treballs es farà, com a mínim, una reunió quinzenal, on assistiran: 

- L’Autor/a-Coordinadora del projecte per part de l’Adjudicatari, assistit pels tècnics 

especialistes necessaris segons criteris de l’Autor/a-Coordinador/a i prèvia validació de la 

Direcció dels treballs 

- El tècnic que la SPM Viladecans Mediterrània, S.L. designi com a Direcció dels treballs 

L’Adjudicatari realitzarà una acta de cada reunió, que remetrà signada a la Direcció dels treballs 

per tal d’obtenir el vist-i-plau del tècnic de la SPM Viladecans Mediterrània, S.L.. 

El projecte serà redactat de manera que permeti a persones diferents a l’autor la direcció i execució 

de les obres, les quals formaran un conjunt.  

En cap cas podran servir les normes contingudes en aquest Plec de Prescripcions Tècniques per a 

justificar l’omissió d’estudis o descripcions que, a judici de la Direcció dels treballs, han d’integrar 

el projecte.  

En cas de divergències en el desenvolupament del treball, el judici de la Direcció dels treballs serà 

inapel·lable. 

3. CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
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3.1. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

L’àmbit del projecte a redactar, que es correspon amb el PLA DE MILLORA URBANA “PMU-01 CAN 

SELLARÈS” de 35.281 m² de superfície, està localitzat a la part ponent del municipi de Viladecans, 

pròxim al terme municipal de Gavà, i es troba definit pels següents límits: 

- al nord, amb els habitatges del Congrés, 

- a l’est, amb Can Sellarès Residencial,  

- al sud, amb l’avinguda de Gavà, i 

- a l’oest, amb l’avinguda de la Riera de Sant Llorenç. 

 

Àmbit del PMU-01 Can Sellarès  

3.2. ESTAT ACTUAL 

L’àmbit està integrat, bàsicament, per:  

- la recent obertura del passeig central, a l’àmbit nord-est del sector, 

- els equipaments de Can Sellarès, amb: 

▪ La masia de Can Sellarès, que forma part del patrimoni arquitectònic de la 

ciutat, i els espais lliures associats al seu entorn. A l’accés de la masia 

existeixen dues rengleres de xiprers de gran valor i antiguitat, que 

constitueixen elements patrimonials a conservar. 
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▪ El centre esportiu, que disposa de camp gran de futbol de sauló, camp petit 

de sauló, pista de bàsquet, i pistes de petanca, amb graderia, un petit vestidor 

i oficines. 

▪ La instal·lació de les antigues piscines de Can Sellarès, actualment en desús, 

i que constava d’una piscina al descobert i els corresponents serveis de 

vestidors. 

▪ L’espai multifuncional, a la banda nord-est, i sense cap edificació associada. 

 

 

Estat actual de l’àmbit del PMU-01 Can Sellarès  

 

3.3. OBJECTE DE L’ACTUACIÓ 

L’objecte de l’actuació és la formulació del projecte necessari per a la urbanització integral de l’àmbit, 

garantint en tot cas la correcta connexió del mateix amb el seu entorn i les xarxes de serveis existents, 

i donant compliment als següents objectius: 

- Obrir i garantir la continuïtat viaria, en el sentit llevant-ponent, del nou passeig central, fins 

a la connexió amb la plaça de la Concòrdia. 
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- Definir el carrer que creua l’àmbit en el sentit nord-sud, dotant-lo de permeabilitat i garantint 

una comunicació entre l’avinguda Lluís Moré del Castillo i l’avinguda de Gavà. 

- Generació d’una ròtula central, en la intersecció entre el passeig i la connexió nord-sud, i 

que marcarà l’accés principal a la peça d’equipaments públics del sector. 

- Definició de les peces de sòl que configuren el sistema d’espais lliures.  

- La preservació i posada en valor dels elements que consten a l’inventari de Patrimoni de 

Viladecans, així com els Bens Catalogats, que es passen a relacionar a continuació: 

- Inventari municipal: 
Tipus Subtipus Denominació Localització 

Elements 

de 

l’inventari 

Patrimoni 

Natural 

Arbredes, 

conjunts 

Xipresos, cedres d'encens 

i pineda de Can Sellarés 

Can Sellarés. Avda. 

De Gavà, 90 

Patrimoni 

Immoble 

Edificis 

 

Can Sellarés 

 

Avda. de Gavà, 90 

Elements 

constructius 

singulars 

 

Cambres hipogees 

 

genèrica 

 

Rellotges de Sol genèrica 

 

Sitges genèrica 

 

Jaciments 

arqueològics 

Can Sellarés Avda. de Gavà, 90 

- Edificis Catalogats: 

Codi Nom Num 
Cat 

Protecció 

Niv 

Protecció 
Fig Protecció Fitxa Normativa 

08301_EC_5 Masia 

Can 

Sellarès 

5 3 Altres Bens 0000/000000 S N 

- Implementar els criteris i paràmetres ambientals relatius a la urbanització i espais lliures de 

l’àmbit definits en el planejament (PMU01 Can Sellarès). 
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Ordenació indicativa de l’àmbit del PMU-01 Can Sellarès  

A continuació s’acompanyen, a títol indicatiu, les seccions previstes- en el planejament vigent- per als 

carrers interiors de l’àmbit: 
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Ubicació de les seccions indicatives.PMU-01 Can Sellarès  
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Secció A-A’. PMU-01 Can Sellarès  
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Secció B-B’. PMU-01 Can Sellarès  
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Secció C-C’. PMU-01 Can Sellarès  
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Secció D-D’. PMU-01 Can Sellarès  

4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 

Els treballs a realitzar consisteixen en la definició de la urbanització de l’àmbit del Pla de millora urbana 

“PMU-01 Can Sellarès”, d’acord amb els paràmetres establerts al planejament de l’àmbit, als plecs 

de la present licitació i dels criteris de l’Ajuntament de Viladecans. 

Els treballs comprenen la formulació del PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PLA DE 

MILLORA URBANA “PMU-01 CAN SELLARÈS”.  

Igualment, formen part dels treballs a realitzar per part de l’Adjudicatari: 

- Els treballs de camp, realització d’assaigs i redacció d’Estudis geotècnics (visats) necessaris 

per a la correcta formulació del projecte.  

La determinació de l’abast de la investigació i treballs de camp per a la redacció d’aquest 

estudi correspon a l’adjudicatari, si bé aquest haurà de realitzar, com a mínim, els treballs 

de camp que es relacionen a l’Annex I del present document. 

5. TERMINIS 
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La durada de la prestació de serveis objecte de la licitació serà la necessària per a l’aprovació 

definitiva, per part de l’administració municipal competent (Ajuntament de Viladecans), del 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PLA DE MILLORA URBANA “PMU-01 CAN 

SELLARÈS. 

El termini previst per a la realització dels referits treballs per part de l’Adjudicatari és de CINC (5) 

mesos, preveient-se les següents entregues i/o lliuraments: 

A) Fase 1; Avanç del Projecte Executiu 

- Resum del contingut del lliurament: 

- Memòria: 

 Memòria justificativa de la solució tipus adoptada i les característiques 

generals del projecte: funcionals, formals, constructives i econòmiques. 

- Documentació gràfica:  

Documentació gràfica a escala: plantes, seccions, alçats, imatges, 

visualitzacions, esquemes d’ instal·lacions, i tota aquella informació 

necessària per a comprendre completament la proposta. 

- Pressupost 

- Termini previst per a la fase 1;  

- Es preveu un termini parcial de DOS (2) mesos 

- Es preveu, un cop realitzat el lliurament amb el contingut detallat al punt anterior, un 

termini addicional aproximat de DUES (2) setmanes, per a la validació del document 

per part de la Direcció dels treballs.  

Al llarg d’aquest termini de revisió, de DUES (2) setmanes, la Direcció dels treballs 

podrà sol·licitar a l’Adjudicatari la modificació del document lliurat, en cas de 

detectar-se mancances, indefinicions o incongruències en la documentació. 

- Aquesta fase es considerarà finalitzada amb l’emissió del corresponent informe de 

validació tècnica per part de la Direcció dels treballs.  

 

B) Fase 2; Projecte executiu per Aprovació Inicial 

- Resum del contingut del lliurament: 

- Memòria i Annexos a la memòria: 

▪ MEMÒRIA 

1. Antecedents  

2. Informació sobre l’estat actual del terreny, topografia i serveis 

urbanístics existents 

3. Característiques urbanístiques. Planejament 

4. Proposta sobre la solució adoptada 

4.1) Enderrocs i serveis urbanístics afectats 

4.2) Moviment de terres i geotècnia 

4.3) Estudi hidràulic 

4.4)  Vialitat, afermat i pavimentació 

4.5)  Xarxes de serveis 

4.5)1. Clavegueram 

4.5)2. Aigua potable 

4.5)3. Xarxa d’aigua no potable 

4.5)4. Subministrament elèctric 

4.5)5. Reserva de tubular per a xarxa de bt (ús municipal) 

4.5)6. Enllumenat públic 

4.5)7. Telecomunicacions 

4.5)8. Gas 
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5. Varis (mobiliari urbà, marquesines bus, contenidors, escombraries, etc) 

6. Semaforització 

7. Obres de fàbrica, obres de drenatge 

8. Intervenció en el patrimoni arquitectònic 

9. Enjardinament 

10. Espais lliures públics 

11. Serveis afectats 

12. Expropiacions i ocupacions temporals 

13. Normativa vigent aplicable al projecte 

14. Justificació del compliment d’accessibilitat 

15. Termini d’execució de les obres i fases d’execució de la urbanització 

16. Classificació del contractista 

17. Fórmula de revisió de preus 

18. Seguretat i salut 

19. Control de qualitat 

20. Medi ambient 

21. Pressupost 

21.1) Pressupost de contracta (desglossat per fases) 

21.2) Pressupost de coneixement de l’administració 

22. Documents que integren el projecte 

 

▪ ANNEXES 

1. Annex 1. Adaptació planejament 

2. Annex 2. Estudi geotècnic 

3. Annex 3. Enderrocs 

4. Annex 4. Càlculs de traçat 

5. Annex 5. Pavimentació 

6. Annex 6. Xarxa d’aigua potable 

7. Annex 7. Xarxa d’aigua no potable 

8. Annex 8. Xarxa de clavegueram 

9. Annex 9. Xarxa elèctrica 

9.1) Subministrament elèctric 

9.2) Reserva de tubular per a la xarxa de bt (ús municipal) 

10. Annex 10. Xarxa d’enllumenat públic 

11. Annex 11. Xarxa de telecomunicacions 

12. Annex 12. Xarxa de gas 

13. Annex 13. Senyalització i semaforització 

14. Annex 14. Xarxa de reg viari i dels espais lliures públics 

15. Annex 15. Serveis afectats 

16. Annex 16. Espais lliures públics i reg 

17. Annex 17. Obres de fàbrica 

18. Annex 18. Coordinació de serveis 

19. Annex 19. Programació d’obra i fases d’execució 

20. Annex 20. Justificació i descomposició de preus 

21. Annex 21. Avaluació de la mobilitat generada 

22. Annex 22. Estudi de gestió de residus 

23. Annex 23. Estudi ambiental 

24. Annex 24. Expropiacions, servituds i ocupacions temporals 

25. Annex 25. Estudi de seguretat i salut 

26. Annex 26. Informes 
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27. Annex 27. Patrimoni arquitectònic i vegetal 

28. Annex 28. Reportatge fotogràfic estat actual 

29. Altres annexos 

 

▪ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: 

1. Índex 

2. Situació 

3. Emplaçament 

4. Adaptació al planejament vigent 

5. Topografia i estat actual 

6. Expropiacions, ocupacions temporals i servituds 

7. Serveis afectats 

8. Demolicions i enderrocs 

9. Plantes proposta, definició de l’obra 

10. Superposició estat actual / proposta 

11. Moviment de terres 

12. Seccions tipus 

13. Xarxa de clavegueram 

14. Xarxa d’aigua 

14.1) Xarxa d’aigua potable 

14.2) Xarxa d’aigua no potable 

14.3) Xarxa de reg 

15. Xarxa elèctrica 

15.1) Subministrament elèctric 

15.2) Reserva de tubular per a la xarxa de bt (ús municipal) 

16. Xarxa d’enllumenat públic 

17. Xarxa de gas 

18. Xarxa de telecomunicacions 

19. Pavimentació 

20. Senyalització 

21. Jardineria i mobiliari urbà 

22. Coordinació de serveis 

23. Connexions externes 

24. Obres de fàbrica 

25. Patrimoni arquitectònic 

26. Patrimoni vegetal 

27. Fases d’execució 

28. Gestió residus 

29. Seguretat i salut 

30. Imatge de conjunt 

 

▪ PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

1. Plec de prescripcions tècniques generals 

1.1) Condicions generals 

1.2) Condicions mínimes d’acceptació de les obres d’urbanització 

2. Plec de prescripcions tècniques particulars 

 

▪ PRESSUPOST 

1. Amidaments 

2. Quadre de preus núm. 1 
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3. Quadre de preus núm. 2 

4. Pressupost 

5. Resum de pressupost 

6. Pressupost per contracte (sense iva) 

7. Pressupost per contracte (amb iva) 

8. Pressupost per al coneixement de l’administració 

- Termini previst per a la fase 2;  

- Es preveu un termini parcial de DOS (2) mesos 

- Es preveu, un cop realitzat el lliurament, un termini addicional aproximat de DUES 

(2) setmanes, per a la validació del document per part de la Direcció dels treballs.  

Al llarg d’aquest termini de revisió, de DUES (2) setmanes, la Direcció dels treballs 

podrà sol·licitar a l’Adjudicatari la modificació del document lliurat, en cas de 

detectar-se mancances, indefinicions o incongruències en la documentació.  

Un cop presentat el document a la corporació municipal s’iniciarà el període de 

tramitació per a l’aprovació inicial del projecte; la durada d’aquest procés no 

computarà a efectes de termini de la prestació del servei.  

- Aquesta fase es considerarà finalitzada amb l’aprovació inicial per part de 

l’administració municipal competent (Ajuntament de Viladecans).  

 

C) Fase 3; Projecte Executiu per Aprovació Definitiva 

- Resum del contingut del lliurament: 

- Al llarg d’aquesta fase l’Adjudicatari haurà d’elaborar els informes de proposta de 

resposta a cada una de les al·legacions, informes de companyia i informes sectorials 

rebuts. 

- Un cop la Direcció dels treballs emeti informe de validació de la proposta de 

resposta, l’Adjudicatari haurà de presentar un projecte d’urbanització que incorpori 

els canvis que la Direcció dels treballs determini, en funció dels informes d’aprovació 

inicial emesos per l’administració competent i dels informes sectorials i de 

companyia que s’hagin presentat en el període d’informació i l’exposició pública del 

document. 

- Termini previst per a la fase 3;  

- Es preveu un termini parcial UN (1) mes 

- Es preveu, un cop realitzat el lliurament, un termini addicional aproximat de DUES 

(2) setmanes, per a la validació del document per part de la Direcció dels treballs.  

Al llarg d’aquest termini de revisió, de DUES (2) setmanes, la Direcció dels treballs 

podrà sol·licitar a l’Adjudicatari la modificació del document lliurat, en cas de 

detectar-se mancances, indefinicions o incongruències en la documentació.  

Un cop presentat el document a la corporació municipal s’iniciarà el període de 

tramitació per a l’aprovació definitiva del projecte; la durada d’aquest procés no 

computarà a efectes de termini de la prestació del servei.  

- Aquesta fase es considerarà finalitzada amb l’aprovació definitiva per part de 

l’administració municipal competent.  

- Dins el termini d’UN (1) mes següent l’aprovació definitiva del document per part de 

l’administració municipal (Ajuntament de Viladecans), VIMED estendrà acta de 

conformitat amb els serveis prestats. Efectuada la recepció o conformitat començarà 

a córrer el termini de garantia, que serà d’UN (1) any.  

Durant aquest termini de garantia l’Adjudicatari restarà obligat a dur totes aquelles 

tasques que li siguin pròpies (elaboració d’informes, etc...). 

La major durada de la redacció del projecte comporta l’increment de la durada de la prestació del 

servei. En aquest cas, l’Adjudicatari vindrà obligat a executar la prestació de serveis fins a la 
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finalització de la garantia, i en cap cas rebrà cap import addicional en concepte d’honoraris o 

indemnització, entenent-se inclòs en el preu ofertat. 

Les interrupcions dels treballs derivades dels procediments de tramitació (com ara el termini 

d’exposició pública, els terminis d’aprovació i publicació, etc...), així com aquelles derivades dels 

processos de validació tècnica dels lliuraments, es consideraran interrupcions del termini previst i, 

com a tal, no es comptabilitzaran com a termini de prestació del servei.  

6. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A LLIURAR A L’ADJUDICATARI PER A LA REALITZACIÓ 

DELS TREBALLS 

Al Plec de Clàusules Administratives Particulars de la present licitació s’adjunten els següents 

documents tècnics: 

- Planejament vigent a l’àmbit; PMU-01 Can Sellarès en format PDF 

- El present Plec de Prescripcions Tècniques 

A l’inici dels treballs, la Direcció dels treballs facilitarà a l’Adjudicatari la següent documentació: 

- Documentació gràfica del planejament vigent en format editable 

- Aixecament topogràfic de l’àmbit del projecte en format editable 

- Directrius i instruccions tècniques de l’Ajuntament de Viladecans per al desenvolupament 

del servei 

7. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS  

L’Adjudicatari entregarà a VIMED, en cada un dels lliuraments previstos, la documentació següent: 

- UN (1) CD/DVD que contingui: 

- El PDF global del projecte, amb els marcadors que identifiquin els seus documents: 

▪ Document I. Memòria i annexes, 

▪ Document II. Documentació gràfica, 

▪ Document III. Plec de Prescripcions Tècniques 

▪ Document IV. Pressupost 

A cadascun d’aquests marcadors hi haurà el desplegament dels marcadors de tot el 

contingut del projecte d’acord amb aquest Plec de prescripcions tècniques. 

El PDF haurà d’estar signat digitalment a la caràtula i en els espais indicats dins de 

cada document, però cal evitar el seu bloqueig. 

- UN (1) CD/DVD que contingui tots els arxius digitals editables del projecte agrupats dins de 

les carpetes: 

- Memòria:  

La memòria en format Word (.docx) 

Les portades i separadors en format Word (.docx). 

- Annex 

Els annexos en format Word (.docx) 

Els fulls de càlcul i altres fitxers utilitzats per als càlculs de projecte (clavegueram, 

xarxa elèctrica, enllumenat, estructures, traçat, etc.) 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA LICITACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 

D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PLA DE MILLORA URBANA “PMU-01 CAN SELLARÈS”   

Pàg.  18 de 20 

Els fitxers alfanumèrics es presentaran en format ASCII 

- Plànols 

La documentació gràfica, en format DWG, amb la taula de colors i gruixos i les 

referències externes corresponents. 

- Plec 

Plec de Condicions Particulars preferentment en format Word (.docx) 

- Pressupost 

Els pressupostos en format TCQ o programes compatibles. 

- Documentació:  

▪ Relació de noms, adreces i telèfons de les persones amb qui s’hagi contactat 

de les diferents companyies subministradores de serveis i d’altres 

organismes que estiguin relacionats en el projecte. 

▪ Plànols o esquemes i càlculs facilitats per les diferents companyies 

subministradores o d’altres organismes. 

▪ En general, tota la documentació suplementària que ha servit per 

confeccionar el projecte. 

- UNA (1) còpia en paper del document 
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ANNEX I  
PPT SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PLA DE MILLORA URBANA “PMU-01 

CAN SELLARÈS” 

Formen part dels treballs a realitzar per part de l’Adjudicatari els treballs de camp, realització 

d’assaigs i redacció d’Estudis geotècnics (visats) necessaris per a la correcta formulació del projecte.  

La determinació de l’abast de la investigació i treballs de camp per a la redacció d’aquest estudi 

correspon a l’adjudicatari, si bé aquest haurà de realitzar, com a mínim, els treballs de camp que es 

relacionen a continuació: 

- UN (1) sondeig mecànic a rotació amb bateria en sòls i rebliment, amb instal·lació de tub 

piezomètric 

- TRES (3) calicates mecàniques, amb un mínim de profunditat de QUATRE (4) metres 

- TRES (3) preses de mostres 

- Realització dels següents assaigs de laboratori: 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 

103101 
Ut. 3 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, 

segons la norma UNE 103103, UNE 103104 
Ut. 3 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 Ut. 3 

Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114 Ut. 3 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat 

potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 
Ut. 3 

Determinació de la humitat natural d'un sòl segons la norma UNE 103300 Ut. 3 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 

103302 
Ut. 3 

Analítica per a la caracterització del sòl com a residu (segons Decret 69/2009, de 

28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de 

residus en els dipòsits autoritzats) 

Ut. 3 

Analítica per a determinar la contaminació d’un sòl (segons Reial decret 9/2005, de 

14 de gener, segons el qual s’estableix la relació 

d’activitats potencialment contaminants del sòl, els criteris i els estàndards per a la 

declaració de sòls contaminats) 

Ut. 3 

Assaig químic d'aigües per determinar agressivitat al formigó ( PH, Clorurs, Sulfats, 

Magnesi) segons EHE Annex 5 
Ut. 3 

Determinació de l'acidesa Bauman-Gully d'una mostra de sòl, segons la norma 

UNE 83962 
Ut. 3 

Determinació de l'inflament lliure d'una mostra de sòl pel mètode de l'edòmetre, 

segons la norma UNE 103601 
Ut. 3 

Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT-254 i la UNE 103406 Ut. 3 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons 

la norma UNE 103501 
Ut. 3 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor 

modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 
Ut. 3 

- Coordinació dels treballs d’obtenció de permisos, actuacions en matèria de Seguretat i 

Salut. 

- Elaboració i redacció de l’estudi i visat. 

L’Adjudicatari haurà de concretar, amb la conformitat de la Direcció dels treballs, la ubicació dels 

sondeigs i calicates relacionades al quadre anterior. Igualment, es considera responsabilitat de 
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l’Adjudicatari l’ajusta i/o ampliació d’aquesta previsió, amb l’objectiu de garantir la correcta 

formulació de l’estudi i del projecte d’urbanització.  
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