Central de compres i magatzem
Andorra la Vella, 10 de maig del 2019
Ref.: NMX / 50101 CONTROL DE QUALITAT OBRA PRÍNCEP BENLLOCH

DEMANDA DE PREUS
OBRES D’EMBELLIMENT DE L’AV. PRÍNCEP
BENLLOCH
Demanda de preus per efectuar el control de qualitat a les obres
d’embelliment de l’avinguda Príncep Benlloch.

Adjunt trobareu el plec de condicions tècniques particulars i el quadre
“Pressupost” el qual ens l’haureu de retornar omplert.
Si desitgeu el quadre pressupost en format Excel el podeu sol·licitar
directament a la central de compres al telèfon 730016 i us l’enviarem.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment, vulgueu posar-vos en contacte amb la
Sra. Maria Victoria COBO al número de telèfon 730 045.

Les condicions de presentació dels pressupostos són:

1.

Les demandes de preus sol·licitades pel Comú són amb caràcter nacional.

2. No poden concórrer les persones físiques o jurídiques que es trobin en algun
dels supòsits de l’article 7 de la Llei de contractació pública.
3. Adjuntar còpia de la targeta de REGISTRE DE COMERÇ I INDÚSTRIA
actualitzada.

Central de compres i magatzem
Si l’empresa està en tràmits s’haurà de lliurar una còpia del certificat d’inici
d’activitat acompanyat d’una còpia de la sol·licitud d’obertura i una còpia del
certificat de reserva de nom comercial.
Es verificarà si l’activitat sol·licitada està registrada.
4.

Omplir i signar la declaració jurada adjunta.

5.

En el preu s’han de detallar tots els impostos aplicables. En cas de no
especificar-los, s’entendrà que SI estan inclosos.

6.

S’ha d’especificar el termini de validesa de l’oferta presentada.

7. Les empreses adjudicatàries han de complir amb la normativa en matèria de
Prevenció de Riscos Laborals, de Seguretat i Salut en el Treball.
8. Les ofertes hauran de ser presentades imperativament a la Central de
Compres, despatx situat a la tercera planta de Casa Comuna, en mà, i/o per
correu electrònic a l’adreça compres@comuandorra.ad. La data de termini
de presentació és el dia 16 de maig abans de les 13 hores.

Seran excloses les propostes presentades fora de termini i les que
incompleixin qualsevol de les condicions indicades en aquest document.

Atentament,

CENTRAL DE COMPRES

DECLARACIÓ JURADA
Relativa a la facultat del licitador per contractar amb el Comú d’Andorra la
Vella.
El/la Sr/a.………………………………………………………………………, en la
seva qualitat de representant de l’empresa………………………………..,
licitadora d’aquesta consulta de preus, declara que ni ell ni la societat o
negoci que representa es troba en cap dels supòsits següents:
a) Haver estat condemnat mitjançant Sentència ferma per delictes contra la
propietat o falsedat.
b) Estar declarat en suspensió de pagaments o en fallida llevat que hagi
estat rehabilitat, o insolvent en qualsevol procediment.
c) Ser deutor a les administracions públiques, un cop transcorregut el període
de pagament voluntari, sigui contractual o legal.
d) Haver estat declarat responsable de la resolució ferma, durant els tres anys
anteriors, de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració Pública.
e) El licitador o el personal a càrrec del licitador o a càrrec de la societat que
representa no forma part del servei de l’Administració pública andorrana, a
títol de funcionari, agent de l’administració de caràcter indefinit, contractual o
eventual.
f) No gaudir de la capacitat per contractar i obligar-se conforme amb la
legislació andorrana vigent.
g) Haver estat qualificat com a “defectuós”, d’acord amb l’article 27 de la Llei de
Contractació Pública, algun dels treballs contractats amb l’Administració els
últims 3 anys.
h) Haver estat condemnat per sentència ferma per algun dels delictes tipificats
als Capítols primer i quart del Títol XXI de la Llei 9/2005, del 21 de febrer,
qualificada del Codi penal o concordants.
I perquè consti, signo aquesta declaració jurada.

Andorra la Vella, .......................................... del
2019

(Segell)

(Signatura)

HBLE. COMÚ D’ANDORRA LA VELLA

PLEC DE BASES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS
TREBALLS DE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PEL
CONTROL DE QUALITAT DE L’OBRA
“PROJECTE DE REMODELACIÓ I EMBELLIMENT DE L’AV.
PRÍNCEP BENLLOCH”.

Andorra la Vella, maig del 2.019

HBLE. COMÚ D’ANDORRA LA VELLA

PLEC DE BASES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS
TREBALLS DE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PEL
CONTROL DE QUALITAT DE L’OBRA
“PROJECTE DE REMODELACIÓ I EMBELLIMENT DE L’AV.
PRÍNCEP BENLLOCH”.

DOCUMENT No. 1
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS

ARTICLE I.- CONDICIONS GENERALS DE L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS DE
CONTROL DE QUALITAT
L'empresa de Control de Qualitat haurà d'executar el seu treball seguint
escrupolosament en tot moment les instruccions que li hagin comunicat el Comú
d’Andorra la Vella o la Direcció Facultativa.
El representant de l'Empresa de Control de Qualitat assistirà a totes les
reunions de treball relatives a l'obra, a les que sigui convocat pel Comú d’Andorra
la Vella o la Direcció Facultativa.
Els assatjos i proves de Control de Qualitat que haurà de realitzar
l'Empresa, per indicació del Comú d’Andorra la Vella o la Direcció Facultativa,
podran ser qualsevol dels que es relacionen a l'Article VII.
El personal de l'Empresa de Control de Qualitat haurà de prendre les
mostres a obra, manipular-les, transportar-les i executar els assajos i proves amb
cura de no fer-les malbé, i haurà d'efectuar totes les operacions sobre les mostres
i assajos amb cura de no introduir defectes o incorreccions que pugui alterar els
resultats. Totes les operacions de presa o fabricació de mostres, manipulació,
transport, conservació i execució dels assajos i proves hauran de dur-se a terme
amb estricta subjecció a la normativa referenciada a l'Article II.-.
ARTICLE II.- NORMATIVA D’APLICACIÓ
L'Empresa deurà realitzar totes les tasques de Control de qualitat seguint
escrupolosament la normativa tècnica d'aplicació, en particular el conjunt de
normes UNE, i en el seu defecte les normes ASTM, DIN, RC, NLT, i aquelles
normatives tècniques més adients i acceptades.
ARTICLE III- PLA DE CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA
Abans de l'inici dels treballs d'execució de l'obra, es mantindrà una reunió,
de la que s'aixecarà la corresponent Acta, a la que assistiran el tècnic del Comú
d’Andorra la Vella responsable de l'obra, la Direcció Facultativa, en el cas de que
el Govern l'hagi adjudicat a un professional lliberal o una empresa d'enginyeria,
l'Empresa de Control de qualitat i l'empresari adjudicatari dels treballs de
construcció de l'obra. En aquesta reunió els tècnics del Comú d’Andorra la Vella i
la Direcció Facultativa comunicaran el Pla de Control de Qualitat a l'Empresa de
Control de Qualitat i a l'empresari que construirà l'obra. L'Empresa haurà de seguir
escrupolosament el Pla de Control de Qualitat.
El Pla de Control de Qualitat de l'obra és el conjunt de totes les directrius i
indicacions relatives al desenvolupament del Control de Qualitat, les quals hauran
de complir-se estrictament. El Pla de Control de Qualitat marcarà les pautes
següents:
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- Materials que seran objecte de control, i quines proves i assajos s'hi
realitzaran.
- Activitats constructives que seran objecte de control, i quines proves i
assajos s'hi realitzaran.
- Proves sobre l'obra finalitzada
- Intensitat, distribució i freqüència dels controls.
- Presentació dels resultats i informes.
- Qualsevol altre aspecte relatiu al Control de Qualitat que sigui indicat pel
Comú d’Andorra la Vella o la Direcció Facultativa.
ARTICLE IV.- ANTELACIÓ DE L’AVÍS A L'EMPRESA DE CONTROL DE
QUALITAT PER AL DESPLAÇAMENT A L'OBRA
L'empresari que construeix l'obra avisarà a l'Empresa de Control de Qualitat
el dia abans que es realitzin alguna d'aquestes activitats:
- Formigonat
- Terraplenat
- Rebliment de rases, pous o fonaments
- Col·locació de graves, material filtrant, etc.
- Estesa de base granular (0/40)
- Perforació, col·locació o tesat d'ancoratges
- Col·locació, cargolat o soldadura de perfils metàl·lics estructurals
-

Qualsevol altre activitat de l'obra que li hagi estat indicada per part
Comú d’Andorra la Vella o la Direcció Facultativa.
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ARTICLE V.- DESPLAÇAMENT DE L'EMPRESA DE CONTROL DE QUALITAT
A L'OBRA
Cada vegada que l'empresari que construeix l'obra li avisi amb l'antelació
indicada a l'Article IV.-, l'Empresa de Control de Qualitat té l'obligació d'enviar
personal a l'obra amb la finalitat de prendre mostres o a realitzar assajos i proves
referents a l'activitat constructiva, sempre que s'ajusti al Pla de Control de Qualitat
que haurà marcat el Comú d’Andorra la Vella, i la Direcció Facultativa. En el cas
de que l'empresari que construeix l'obra no avisi a l'Empresa de Control de
Qualitat, o no l'avisi amb la suficient antelació, l'Empresa de Control de Qualitat
haurà de posar aquest fet en coneixement del Comú d’Andorra la Vella i de la
Direcció Facultativa.
En el cas de que els tècnics assignats al Comú d’Andorra la Vella o la
Direcció Facultativa constatin que el personal de l'Empresa de Control de Qualitat
no acudeix a l'obra a realitzar els pertinents assajos i proves indicats al Pla de
Control, havent estat avisada per l'empresari constructor de l'obra amb l'antelació
requerida, l'Empresa de Control serà sancionada la primera vegada amb un import
entre 300,00 € i 1.202,00 €, segons la gravetat del risc, a judici del Comú
d’Andorra la Vella, a deduir de l'import de les certificacions dels treballs de Control
de Qualitat, sense perjudici de la responsabilitat civil i penal en que hagi pogut
incorre l'Empresa i de l'obligació que, en tot cas, l'abasta d'indemnitzar tots els
danys i perjudicis que se'n derivin. En el cas l'Empresa de Control de Qualitat
reincidís en aquesta falta dins de la mateixa obra, els tècnics assignats a l'obra
podran proposar al Comú i aquest decidir, a la vista de les constatacions
efectuades per aquells, la immediata rescissió del Contracte, que prendrà efecte a
partir del mateix moment en que la decisió sigui notificada per escrit a l'Empresa.
Els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus inclouen, sense reserva
de cap tipus, totes les despeses de desplaçament a obra del personal,
maquinària, utillatge i de tota mena d'equips i mitjans auxiliars de l'empresa de
Control de Qualitat, així com totes les despeses d'obtenció, fabricació, tractament i
manipulació de les mostres, transport de les mostres al laboratori, conservació de
les mostres al laboratori en les condicions exigides a la normativa d'aplicació i la
part proporcional d'obertura d'expedient i redacció d'informe de resultats.

ARTICLE VI.- LLIURAMENT DE L'INFORME DE RESULTATS
L'Empresa de Control de Qualitat lliurarà un expedient de resultats de cada
partida d'obra significativa al Comú d’Andorra la Vella i a la Direcció Facultativa,
dins del termini de cinc dies després de l'obtenció dels resultats. La presentació
dels resultats haurà de ser entenedora i unívoca.
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ARTICLE VII.- RELACIÓ DE PROVES I ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT
Els assajos, proves, inspeccions i controls tècnics que l'empresa haurà de realitzar
poden ser qualsevol dels següents:
- Assajos i proves per a estimar la qualitat dels ciments:
- finura d'un ciment
- densitat d'un ciment
- temps de revinguda d'un ciment
- estabilitat del volum d'un ciment
- resistència a la compressió i a la flexotracció d'un ciment
- pèrdua al foc d'un ciment
- residu insoluble d'un ciment
- contingut de clorurs, sulfurs, titani, SiO2, Fe2O3, CO2, CaO, Al2O3
i SO3 d'un ciment
- anàlisi química d'un ciment, incloent tipus especials de ciments
(aluminosos, resistents a sulfats, etc.)
- humitat d'un ciment
- calor d'hidratació
- índex puzolànic
- resistència a la compressió i a la flexotracció d'un morter
- índex de blancor d'un ciment
- exudació i estabilitat d'una lletada de ciment
- composició potencial de clinker
- Assajos i proves per a estimar la qualitat de les aigües a utilitzar com
components d'elements de construcció:
- contingut de sulfats
- anàlisi química de l'aigua
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- Assajos i proves per a estimar la qualitat del Formigó:
- consistència (con d'Abrams),
- resistència (rotura de provetes a compressió i flexotracció) (Sèries
de 4 provetes a compressió, 1 a trencar a 7 dies i 3 a trencar a 28
dies)
- estudis i comprovacions experimentals d'una dosificació de formigó
- extracció de testimonis de formigó d'un element construit amb
sonda rotativa i rebliment del buit amb resina
- proves no destructives de formigó endurit (escleròmetre, ultrasons,
etc.)
- profunditat de carbonatació d'una mostra de formigó
- absorció d'aigua d'una mostra de formigó
- porositat i densitats real i aparent d'una mostra de formigó
- pes específic d'una mostra de formigó
- contingut de ciment en una mostra de formigó
- determinació de la composició química en una mostra de formigó
- composició ponderal i volumètrica en una mostra de formigó
- agressió de sulfats, clorurs, etc. en una mostra de formigó
- determinació del mòdul de deformació de compressió en una
mostra de formigó
- determinació del mòdul de Poisson en una mostra de formigó
- determinació de l'aire oprimit
- contingut de cendres volants
- determinació del ciment aluminós en un formigó
- determinació de l'aglomerat utilitzat en l'execució d'un formigó
- resistència de les superfícies de formigó als agents d'agressió
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- Assajos i proves per a estimar la qualitat dels àrids:
- granulometria
- contingut de SO4
- determinació d'argila
- determinació de fins
- contingut material flotant
- estabilitat d'una grava o sorra front sulfats
- reactivitat potencial d'una grava o sorra
- determinació partícules toves d'una grava o sorra
- determinació del coeficient de forma d'una grava o sorra
- resistència al desgast d'una grava ("Los Angeles")
- absorció d'aigua d'una grava o sorra
- contingut de matèria orgànica
- pes específic dels àrids
- determinació del grau de friabilitat
- determinació de l'equivalent de sorra
- assaig del blau de metilé
- contingut de clorurs
- determinació de la pèrdua al foc
- Assajos i proves per a estimar la qualitat de roques i materials petris:
- índex d'esquistositat
- anàlisi química
- identificació mineralògica per examen al microscopi
- absorció d'aigua
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- determinació de la densitat aparent i real d'una mostra de roca
- determinació de la porositat
- resistència a la compressió i a la flexotracció
- determinació del mòdul de deformació per compressió
- Assajos i proves per a estimar la qualitat dels acers per a armar:
- assaig de tracció d'una proveta, incloent determinació límit elàstic,
rotura, mòdul de deformació i allargament de rotura i diagrama
càrrega - deformacions, per a barres corrugades i malles
electrosoldades
- assaig de doblegat de barres corrugades i malles electrosoldades
- determinació característiques geomètriques de barres corrugades i
malles electrosoldades
- Assajos i proves per a estimar la qualitat dels perfils d'acer:
- assaig de tracció d'una proveta, incloent determinació límit elàstic,
rotura, mòdul de deformació i allargament de rotura i diagrama
càrrega - deformacions
- assaig de cisallament sobre una proveta
- assaig de flexió sobre una proveta
- assaig de doblegat
- assaig de flexió per xoc
- assaig de tracció de cargols
- assaig d'aixafament de tubs d'acer

- Assajos i proves per a estimar la qualitat de les soldadures:
- Inspeccions visuals i geomètriques
- Inspecció de soldadures per radiografia i gammagrafia
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- Inspecció de soldadures per ultrasons
- Inspecció de soldadures per líquids penetrants
- Assajos i proves per a estimar la qualitat dels sóls:
- contingut d'humitat natural
- densitat aparent
- pes específic de les partícules
- determinació dels límits d'Attaberg
- determinació del límit de retracció
- equivalent de sorra
- granulometria, incloent per garbellat i per sedimentació
- humitat higroscòpica
- assaig Proctor Normal
- assaig Proctor Modificat
- assaig C.B.R. en laboratori
- determinació de la porositat d'un terreny
- determinació de l'inflament (assaig Lambe)
- assaig triaxial
- coeficient de neteja
- permeabilitat d'un sòl
- assaig de tall
- assaig de tall directe
- assaig de compressió simple
- assaig edòmetric, incloent diversos esglaons de càrrega i
descàrrega, determinació corbes consolidació - temps, inflament
lliure, pressió màxima d'inflament, permeabilitat sota càrrega, etc.
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- anàlisi química d'un sòl
- contingut de matèria orgànica
- contingut de sulfats, carbonats, PH, etc.
- Determinació de la humitat in situ pel mètode la sorra
- Determinació de la humitat in situ pel mètode de la sonda nuclear
(Troxler)
- C.B.R. in situ
- realització de plaques de carrega

- Assajos i proves per a estimar la qualitat de peces de pavimentació:
- resistència a l’abrasió i al desgast de peces prefabricades de
voravia, rajoles, panots, vorades, etc.
- resistència a la gelada de peces prefabricades de voravia, rajoles,
panots, vorades, etc.

- Assajos i proves per a estimar la qualitat d'ancoratges:
- Inspecció de la profunditat de perforació, longitud de cables o
barres, diàmetres, etc.
- Control i inspecció del tesat: diagrama de tensió - deformació
incloent diversos esglaons de càrrega i descàrrega, etc.
- assajos d'arrancament

- Assajos i proves per a estimar la qualitat de tubs i canonades de
subministrament, sanejament, etc.:
- comprovació de dimensions, gruixos, material i rectitud
- flexió transversal
- flexió longitudinal
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- assaig d'aixafament
- resistència a l'agressió química
- absorció d'aigua
- permeabilitat
- prova d'estanqueitat
- ruptura per pressió hidràulica interior
- Proves de càrrega d'estructures construïdes (ponts, forjats, etc.)
La relació anterior no és limitativa, podent-se realitzar, previ acord entre les
parts, més proves i assajos que els inclosos en la llista, en el cas de que el Comú
d’Andorra la Vella i la Direcció facultativa ho considerin convenient.

ARTICLE VIII.- LABORATORI DE CONTROL DE QUALITAT
L'Empresa de Control de Qualitat haurà de disposar d'un laboratori a
Andorra, en el que haurà de tenir com a mínim els següents aparells i maquinària:
- Utillatge elemental de laboratori, per a operacions físico - químiques
(provetes de vidre, etc.)
- Escomesa d'aigua corrent
- Sèrie completa de garbells per a granulometria
- Forn elèctric
- Metxer o font de foc i paelles per a assecat de mostres
- Motlles i altre aparellatge necessari per a extracció de mostres de
sòls.
- Cullera de Casagrande i altre aparellatge necessari per a obtenir els
límits d'Atterberg (placa de vidre, etc.)
- Balança de precisió
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- Con d'Abrams
- Motlles per a fabricar provetes
- Càmara humida amb control de temperatura i humitat, o bassa d'aigua
amb control de temperatura
- Premsa per a trencar provetes de formigó, mortes, materials petris,
etc.
- Aparell per a confrontar provetes, amb sofre fos o sistema equivalent.
- Escleròmetre
- Emessor i receptor d'ultrasons
- Placa de càrrega, amb bomba, manòmetre, etc.
- Aparell de C.B.R.
- Aparell de Proctor
- Galgues per a messurar deformacions amb precisió
- Sonda nuclear Troxler per a densitats "in situ
- Càmara de formigó, de gruix suficient, o de plom, per a guardar la
sonda nuclear Troxler.
- Comptadors personalitzats de radiacions acumulades, per al personal
que manipuli la sonda nuclear (dosímetres).
- Reactius i substàncies necessàries per a dur a terme els assajos
L'Empresa també haurà d'estar capacitada per a dur a terme, en un termini
breu de temps, els assajos i proves relacionats a l'Article VII i que no es
corresponen amb la llista de maquinària i aparellatge anterior. En aquest cas,
podrà recórrer a un altre laboratori.

ARTICLE IX.- INSPECCIÓ I SUPERVISIÓ DELS APARELLS I INSTAL·LACIONS
DEL LABORATORI
L'Empresa ha de permetre que els tècnics del Comú d’Andorra la Vella
visitin el laboratori de Control de Qualitat en qualsevol moment, fins i tot sense
avisar prèviament, per tal d'inspeccionar l'estat dels aparells i instal·lacions, la

12

manipulació i conservació de les mostres i supervisor si els assajos i proves s'hi
realitzen correctament.
L'Empresa té l'obligació de tarar i verificar la premsa al seu càrrec,
mitjançant una empresa especialitzada, un cop a l'any, i a més cada vegada que,
a causa de dubtes raonables sobre el seu funcionament, així li ho indiqui el Comú
d’Andorra la Vella. L'Empresa lliurarà una còpia del certificat emès per l'empresa
especialitzada que tari la premsa. En el cas de que en resulti que la premsa no és
suficientment precisa, l'Empresa de Control de Qualitat haurà de corregir-la o
aconseguir una altra premsa, al seu càrrec, i a més es responsabilitza de repetir, a
les seves costes, els assajos realitzats que a judici dels tècnics del Comú
d’Andorra la Vella, poden haver donat un resultat erroni, i de dur a terme,
igualment al seu càrrec, tots aquells assajos, destructius o no destructius, que a
judici dels tècnics del Comú d’Andorra la Vella, sigui convenients per a estimar la
qualitat de tots aquells elements formigonats, les provetes dels quals han estat
trencades durant el període en que la suficient precisió de la premsa no ha estat
garantida.
L'Empresa té l'obligació de tarar o verificar el correcte funcionament de
qualsevol aparell del laboratori (balança, sonda nuclear, manòmetres, dispositius
de mesura, etc.), mitjançant una empresa especialitzada, cada vegada que, a
causa de dubtes raonables sobre el seu funcionament, així li ho indiqui el Comú
d’Andorra la Vella. L'Empresa lliurarà una còpia del certificat emès per l'empresa
especialitzada

ARTICLE X.- UTILITZACIÓ DE LA SONDA NUCLEAR TROXLER
L'Empresa de Control de Qualitat serà la responsable de que el seu
personal manipuli, guardi i mantingui la sonda nuclear Troxler en condicions
suficients de seguretat. En aquest sentit, l'Empresa haurà de responsabilitzar-se
de:
- Guardar la sonda en una càmara de formigó de gruix suficient o en
una càmara de plom, que compleixin la normativa aplicada als països
europeus per a emmagatzematge d'aparells nuclears d'aquest tipus.
- Instruir suficientment al personal sobre l'ús correcte de la sonda, i dels
riscos que comporta la manipulació incorrecta.
- Mantenir la sonda en bon estat, i revisar-la amb periodicitat suficient
- Tots els operaris que manipularan la sonda hauran de disposar del
corresponent comptador personalitzat de radiacions acumulades, el
qual serà enviat un cop al mes a una empresa especialitzada per a
l'obtenció de les dades relatives a les radiacions a que ha estat sotmès
cada operari. En tot moment l'Empresa haurà de vetllar de que tots els
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seus operaris estiguin sotmesos a radiacions d'intensitat i quantitat
acumulada inferiors als límits establerts a les normatives aplicades als
països europeus.
En cas de que l'Empresa de Control de Qualitat incompleixi les instruccions
anteriors, serà la responsable, civil i penalment, de les faltes en que hagi
incorregut i queda obligada a indemnitzar tots els danys i perjudicis que se'n
derivin.

ARTICLE XI.- PENALITZACIONS ECONÒMIQUES A L'EMPRESA
El Comú d’Andorra la Vella imposarà penalitzacions econòmiques a
l'Empresa, que es deduiran de l'import de les certificacions dels treballs de Control
de Qualitat, cada cop que els tècnics assignats a l'obra constatin alguna de les
faltes següents:
- Incompliment de la normativa de senyalització de treballs o obstacles
a la via pública, en els termes de l'Article X de la Convenció del present
Contracte.- Incompliment de les normes de seguretat i higiene en el treball, en els
termes de l'Article XII de la Convenció del present Contracte.- No realitzar els pertinents assajos i proves indicats al Pla de Control
de Qualitat, havent estat avisada l'Empresa, per l'empresari constructor
de l'obra, amb l'antelació requerida, en els termes de l'Article V.- Executar les tasques següents incorrectament o de manera no
conforme a la normativa:
- Obtenció o fabricació de les mostres
- Manipulació i transport de les mostres
- Emmagatzematge i conservació de les mostres
- Realització dels assajos i proves
L'import de la sanció serà entre 300,00 € i 1.202,00 €, en funció de la
gravetat del risc que pugui derivar-se, a judici dels tècnics del Comú
d’Andorra la Vella.
- Impedir als tècnics del Comú d’Andorra la Vella, la supervisió dels
treballs de Control de Qualitat, o impedir que visitin el laboratori per a
inspecció de l'execució dels assajos. L'import de la sanció serà entre
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300,00 € i 1.202,00 €, en funció de la gravetat del risc que pugui
derivar-se, a judici dels tècnics del Comú d’Andorra la Vella.
- Retardar, o no lliurar, els expedients de resultats dels assajos i proves
efectuats, respecte el termini establert a l 'Article VI.- L'import de la
sanció serà entre 300,00 € i 1.202,00 €, en funció de la gravetat del risc
que pugui derivar-se, a judici dels tècnics del Comú d’Andorra la Vella.
- No disposar al laboratori de tota la maquinària i aparellatge que
s'estableix a l'Article VIII.- L'import de la sanció serà entre 300,00 i
1.202,00 €, en funció de la gravetat del risc que pugui derivar-se, a
judici dels tècnics del Comú d’Andorra la Vella.
- No complir les condicions de tarat i verificació de la premsa o altres
aparells que s'estableixen a l'Article IX.- L'import de la sanció serà entre
300,00 € i 1.202,00 €, en funció de la gravetat del risc que pugui
derivar-se, a judici dels tècnics del Comú d’Andorra la Vella.
- No complir les condicions de manipulació, manteniment, explotació i
emmagatzematge de la sonda nuclear Troxler, establertes a l'Article X.L'import de la sanció serà entre 1.202,00 € i 3.005,00 €, en funció de la
gravetat del risc que pugui derivar-se, a judici dels tècnics del Comú
d’Andorra la Vella.
L'aplicació de les penalitzacions anteriors s'entenen en tots els casos,
sense perjudici de la responsabilitat civil i penal en que hagi pogut incorre
l'Empresa i de l'obligació que, en tot cas, l'abasta d'indemnitzar tots els danys i
perjudicis que se'n derivin.
En el cas l'Empresa de Control de Qualitat reincidís en alguna de les faltes
anteriors dins de la mateixa obra, els tècnics assignats a l'obra podran proposar al
Comúi aquest decidir, a la vista de les constatacions efectuades per aquells, la
immediata rescissió del Contracte, que prendrà efecte a partir del mateix moment
en que la decisió sigui notificada per escrit a l'Empresa.

Fet a Andorra la Vella, el .................

L'Empresa

Sr.

HBLE. COMÚ D’ANDORRA LA VELLA

PLEC DE BASES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS
TREBALLS DE PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PEL
CONTROL DE QUALITAT DE L’OBRA
“PROJECTE DE REMODELACIÓ I EMBELLIMENT DE L’AV.
PRÍNCEP BENLLOCH”.

DOCUMENT No. 2
PRESSUPOST

PRESSUPOST
CQ REMODELACIÓ PRINCEP BENLLOCH A ANDORRA LA VELLA.

CAPITOL 1.- FORMIGÓ ESTRUCTURAL
NÚM.

DESIGNACIÓ

AMIDAMENT

PREU UNITARI

IMPORT

1.2.- DURABILITAT
1

Visita a planta de fabricació de formigó per control
documental de les fulles de subministrament dels
components del formigó i gestió de certificats dels
assaigs dels materials constituents, segons normes
EHE.

1

-

€

Presa de mostra de formigó fresc, incloent
desplaçament a obra, mostreig del formigó,
fabricació d'una proveta cilíndrica de 15x30cm,
endurit a obra durant les primeres 24 hores i
posterior transport al laboratori, totes les operacions
segons normes UNE. El control de la resistència del
formigó serà aleatori. L'elecció de les cubes que
seran controlades correspondrà al laboratori de
control de qualitat seguint el doble criteri de
representativitat i d'aleatorietat, llevat del cas de
rebre instruccions de la direcció facultativa o de la
propietat sobre l'elecció de les cubes a controlar.

56

-

€

Ruptura d'una proveta cilíndrica de formigó de
15x30cm, incloent la conservació en cambra humida
o bassa d'aigua fins a 90 dies i refrentat, segons
normes UNE.

56

-

€

Determinació de la consistència d'una mostra de
formigó fresc per assaig de con d'Abrams, incloent
desplaçament a obra i mostreig, totes les operacions
segons normes UNE.

14

-

€

Gestió de certificats de l'acer corrgat segons EHE
incloent verificació compliment normatives i informe
de resultats.

1

-

€

-

€

1.3.- CONTROL EXECUCIÓ
2

3

4

5

TOTAL CAPÍTOL 1

CAPITOL 2.- MOVIMENT DE TERRES
NÚM.

DESIGNACIÓ

AMIDAMENT

PREU UNITARI

IMPORT

2.2.- CONTROL COMPACTACIONS
6
7
8

9

10

Recollida i preparació de mostra de terreny per a fer
el PM segons normes NLT.

2

-

€

Determinació de l'assaig Proctor Modificat, segons
UNE 103.501.

2

-

€

Determianció de la densitat humida "in situ" pel
mètode nuclear de Torxler, segons normes ASTM D
30-17, incloent desplaçament a obra.

50

-

€

Determianció de la humitat natural "in situ" pel
mètode nuclear de Torxler, segons normes ASTM D
30-17, incloent desplaçament a obra.

50

-

€

Assaig de placa de càrrega sobre la superfície d'un
terreny o esplanada, sense incloure l'aportació de la
via de reacció, segons norems NLT 357/86, incloent
desplaçament a l'obra.

1

-

€

-

€

TOTAL CAPÍTOL 2

CAPITOL 3.- INSTAL·LACIONS
NÚM.

DESIGNACIÓ

AMIDAMENT

PREU UNITARI

IMPORT

11
Partida alçada pel control de qualitat de la instal.lació
de xarxa de terres i de baixa tensió incloent la gestió
de certificats d'assaigs i marques de qualitat dels
productes, la inspecció visual de recepció dels
productes , la inspecció i control prospectiu dels
procediments de construcció durant l'execució i
verificació del compliment del programa de punts
d'inspecció i assaigs si s'escau i la realització de
probes finals de funcionament i servei. Incloent
informes de resultats. En concret es faran:
* comprovació connexions, continuitat, seccions,
connexió entre elements.
* Mesura de resistència i de tensions de pas i de
contacte.

1

-

€

-

€

* Comprovació independència entre xarxes de terres.
* Mesura de resistència aillament dels circuits i
rigidesa dielectrica dels mateixos.
* Màxima caiguda de tensió i mesura de consums i
repartiment de fases.
* Funcionament de mecanismes, preses d'endolls i
equips d'emergència. Funcionament d'interruptors
diferencials
* Probes de quadres de protecció de força i mesures
de funcionament per locals.
TOTAL CAPÍTOL 3

CAPITOL 4.- PAVIMENT ASFALT
NÚM.

DESIGNACIÓ

AMIDAMENT

12

Assaig amb el paviment bituminós incloent la
recollida d'una mostra de intermitja i/o rodadura i
l'assaig per determinar contingut de lligant,
granulometria, estabilitat i deformació i densitat
Marshall.

2

-

€

Extracció d'un testimoni d'aglomerat per a
determinar el seu grau de compactació en %
Marshall i el gruix de la capa. Inclou la restitució del
material.

5

-

€

-

€
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PREU UNITARI

TOTAL CAPÍTOL 4

IMPORT

CAPITOL 5.- PINTURA VIAL
DESIGNACIÓ

AMIDAMENT

Control de la pintura vial reflexiva incloent: - Mesura
del coeficient de retrorreflexió ( RL ) en sec i en
paviment humit. L'assaig compendrà 6 mesures en
sec i 6 en humit per cada zona de mesura. Control
de la visibilitat nocturna segons UNE EN 1436. Coeficient de lluminància i/o coeficient Qd, control de
visibilitat diurna segons UNE EN 1436. - Control de
coordenades cromàtiques, vèrtex del poligon de
color segons UNE EN 1436. - Assaig per determinar
resistència al lliscament "SRT" segons UNE EN
1436. Es demana preu per control

2

-

€

Assaig de dosificació bandes de pintura mitjançant
xapes
metàl.liques
de
control
d'aplicació,
determinant quantitat de pintura ( kg/m2) i quantitat
de material de post o premesclat ( en general
esferes ), segons UNE 135274. Es demana preu per
assaig.

4

-

€

-

€

NÚM.

PREU UNITARI

IMPORT

14

15

TOTAL CAPÍTOL 5

CAPITOL 6.- ALTRES
NÚM.

DESIGNACIÓ

AMIDAMENT

16

ut. Mitja jornada d'inspecció (4 hores) interior de
canonades amb càmera robotitzada amb carret
automàtic. S'inclou informe de l'estat + grabació en
suport digital.

1

-

€

ut. Mitja jornada de neteja (4 hores) de industrial
amb camió impulsor / succionador i dos operaris
especialitzats.

1

-

€

-

€

17

TOTAL CAPÍTOL 6

PREU UNITARI

IMPORT

RESUM DE PRESSUPOST
Capítol 1.- : Formigó estructural
Capítol 2.- : Moviment de terres
Capítol 3.- : Instal.lacions
Capítol 4.- : Paviment asfalt
Capítol 5.- : Pintura Vial
Capítol 6.- : Altres

-

€
€
€
€
€
€

TOTAL SENSE IMPOSTOS

-

€

IGI 4,5%

-

€

TOTAL PRESSUPOST

-

€

