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JUSTIFICACIÓ DE LA DIVISIÓ EN LOTS

l'envergadura corresponent a la classificació empresarial exigible als licitadors.

El present Annex es redacta per tal d’establir els criteris i justificar la divisió en lots del contracte de construcció de l’obra de l’escola infantil i
primària ‘La Mirada’ a Sant Cugat, al sector Oest Volpelleres.

o
També s’ha de destacar que s’ha d’establir la relació entre contracte i lot. Cada lot suposa un contracte independent, amb els seus
procediments de recepció, comprovació i garantia diferenciats, però l’objecte resultant dels diferents lots és una unitat constructiva i funcional, aspecte que no es pot posar en dubte. Això implica que durant l’execució dels diferents lots, aquests es complementen i es condicionen
mútuament, és a dir, l’execució d’un lot influeix en l’execució dels altres, i les deficiències d’aquest lot poden suposar la presència de patologies
en altres. Evidentment, això pot comportar situacions de conflicte administratiu i legal, amb el conseqüent perjudici per a l’administració.

Per tal de donar compliment a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, es realitza la següent proposta de divisió en
Lots en la licitació de les obres corresponents a l’execució del projecte constructiu de l’Escola la Mirada.
Es proposen el segúents 4 lots:
++
++
++
++

LOT 1 : TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I TALES
LOT 2: EDIFICACIÓ
LOT 3: SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
LOT 4: JARDINERIA I REG

Per les següents raons:
o
És la divisió en lots més òptima possible en la construcció d’una nova escola, ja que els quatre lots representen a sectors d’activitats
que es poden considerar diferenciats i s’escauen plenament en l’execució d’aquesta obra.
o
La contractació del LOT 1 TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I TALES és una unitat funcional separable de la construcció de
l’edificació i realització d’instal·lacions, atès que són tasques preveies de preparació del terreny on ha d’anar ubicada la nova escola.
o
La contractació del LOT 2 EDIFICACIÓ es considera una obra complerta, ja que les diferents activitats que el composen formen
part d’un únic projecte conjunt i no hi donen cabuda a equipaments susceptibles d’utilització independent. Aquest lot està destinat a complir
per si mateix una sola funció, tant tècnica com econòmica, pel bé del projecte. Amb el fet de considerar-la com a obra complerta, atorga al
responsable de l’execució una visió global de l’obra, podent detectar els problemes d’aquesta i resoldre’ls en fases anteriors o posteriors, depenent del desenvolupament de l’obra. És obvi, parlant de diferents activitats del lot d’Edificació, que l’estructura no és una obra complerta sense
la façana, o sense la fonamentació, o sense la coberta que podria afectar a l’estanqueïtat de l’obra. Cap d’aquests elements té cap funcionalitat
en sí mateix, sense el conjunt i totalitat de la resta d’elements del projecte.

o
La divisió en un major número de lots no és possible ja que, a més de dificultar la correcta execució del contracte des del punt de vista
tècnic i de coordinació, comportaria retards en els terminis contractuals de les obres respecte les planificacions previstes. I aquests retards,
serien inassumibles en la construcció de l’Escola La Mirada.
o
L’edifici de l’escola és un edifici independent, però vinculat a un projecte educatiu en ple funcionament. Actualment l’Escola La
Mirada està situada en una ubicació provisional a l’Avinguda de la Clota núm. 3 i en ple funcionament. Aquest fet suposa l’existència d’una
coordinació plena entre l’Ajuntament de Sant Cugat i del Departament d’Educació per establir les dates en que s’ha de produir el trasllat de
centre de tots els alumnes i materials educatius.
La coordinació en el trasllat en la nova ubicació de l’escola La Mirada obliga a que l’obra s’executi en dues fases clarament diferenciades, tal i
com es presenta en la planificació de les obres d’aquest projecte, degut a que és una obra que s’ha d’executar vinculada amb un centre escolar
en funcionament.
Aquest fet recomana la contractació del número mínim possible de lots, ja que la divisió en un nombre superior de lots posaria en risc la correcta execució del contracte degut a la dificultat de coordinació i control i el termini fixat per entrar en funcionament. L’objectiu que es busca
és reduir el mínim de temps possible l’activitat de cada lot d’obra per tornar-la a reprendre més tard, amb l’objectiu de minimitzar el cost tant
pels contractistes adjudicataris com pel global de l’obra i aconseguir el compromís establert amb el Departament d’Educació de finalitzar la
construcció de l’escola durant el curs escolar 2023-2024 . En cas d’establir una major divisió en lots el contracte posaria en rics aconseguir
l’objectiu establert d’entrada en funcionament d’aquest nou centre educatiu.

o
La contractació del LOT 3 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS, a l’igual que el d’Edificació, també
es considera una obra complerta degut a que hi ha moltes interaccions entre els diferents sistemes, el que complica la posada en marxa global
de l’edifici si no es fa des d’un control i gestió unificats, posant en perill la correcta execució del contracte si es dividís en més lots. Per altra
banda, entre les diferents instal·lacions hi ha sinergies, interfícies i elements comuns que fan que la divisió en més lots pugui incrementar el
cost global de les instal·lacions, per haver d’adquirir cada industrial individual quantitats més petites de materials, no podent-se beneficiar de
possibles bonificacions per compra conjunta i centralitzada de grans quantitats.. La multiplicitat d’activitats en un àmbit reduït i amb planificacions temporals interaccionant entre elles pot comportar dificultats a l’hora d’identificar l’agent responsable, a més de dificultar molt més
el seguiment i control de les diferents obres que intervenen simultàniament.
o
La contractació del LOT 4: JARDINERIA I REG és una unitat funcional separable de la preparació de la construcció, construcció de
l’edificació i realització d’instal·lacions, atès que és una tasca que s’executa en la fase final una vegada ha s’ha realitzat l’edificació del edifici i
les instal·lacions. És recomanable separar-ho de l’edificació doncs així se separen els tempos adequats de plantació (en relació a l’estacionalitat
i la climatologia) dels terminis de l’obra.
o
Aquesta divisió en lots és la més òptima per facilitar la correcta gestió i control de l’obra en els terminis establerts en el plec. En el
cas de fer la divisió més nombrosa, evocaria a fer l’execució del contracte excessivament difícil i onerós des del punt de vista tècnic. A més,
la necessitat de coordinar a diferents contractistes per els diferents lots podria comportar un risc greu de soscavar l'execució adequada del
contracte. La correcta execució d’una obra complerta implicaria la necessitat de coordinar des de l’Administració l’execució de les diferents
prestacions objecte dels suposats lots (Fonamentació, Estructura, Obra civil, fusteria, instal·lació elèctrica, instal·lació de fontaneria, instal·lació de climatització, gestió de residus, control de qualitat, seguretat, etc.) a executar per una pluralitat de contractistes diferents. Aquesta
possibilitat exigeix que l’Administració disposi d’uns mitjans semblants als que disposa una empresa constructora per a escometre obres de
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QUADRE DE REPARTICIÓ DELS LOTS

LOT 1

TREBALLS PREVIS ENDERROCS I TALES

Capítol
00.01
GR
SS

Descripció
Treballs previs i replanteig general
Gestió de residus
Seguretat i Salut

LOT 3
Treballs previs: Enderrocs i tales

TOTAL PEM LOT 1

34.236,44

Despeses Generals
Benefici Industrial
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

13%
6%

IVA

21%

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

LOT 2
Capítol
01.
02.
03.
04.
05.01
06.
07.
GR
SS

PEM
24.408,96
4.369,44
5.458,04
4.450,74
2.054,19
40.741,37
8.555,69

49.297,06

Descripció
Sustentació de l'edifici i adequació del terreny
Sistema estructural
Sistemes d'envoltant i d'acabats exteriors
Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors
Sistema de condicionaments instal.lacions
Sistemes de transport
Equipament
Urbanització dels espais exteriors
Gestió de residus
Seguretat i Salut

TOTAL PEM LOT 1
Despeses Generals
Benefici Industrial
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

13%
6%

IVA

21%

Descripció
Sistema de condicionaments, instal∙lacions i serveis
Urbanització dels espais exteriors
Instal∙lacions i serveis : Sanejament
Gestió de residus
Seguretat i Salut

TOTAL PEM LOT 3

PEM
1.270.580,51
5.110,93
1.248,41
5.458,04
1.282.397,89

Despeses Generals
Benefici Industrial
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

13%
6%

166.711,73
76.943,87
1.526.053,49

IVA

21%

320.471,23

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

LOT 4

EDIFICACIÓ

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Capítol
05.
07.06.01
GR
SS

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL∙LACIONS I SERVEIS

1.846.524,73

JARDINERIA I REG

PEM
412.030,70
1.382.553,21
1.154.544,22
880.339,36
29.935,31
134.112,23
446.395,86
6.242,06
40.935,31

Capítol
07.05
07.06.02
GR
SS

Despeses Generals
Benefici Industrial
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

13%
6%

6.046,68
2.790,77
55.350,34

4.487.088,26

IVA

21%

11.623,57

583.321,47
269.225,30
5.339.635,03

Descripció
Urbanització dels espais exteriors
Urbanització dels espais exteriors
Gestió de residus
Seguretat i Salut

Jardineria
Instal∙lacions i serveis : Reg i font

TOTAL PEM LOT 4

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

PEM
24.341,14
18.818,52
624,21
2.729,02
46.512,89

66.973,92

1.121.323,36

6.460.958,39
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QUADRE RESUM DELS LOTS

SIGNATURA DEL DOCUMENT
Barcelona, a Novembre de 2021

RESUM DE PRESSUPOSTOS
LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4

TREBALLS PREVIS ENDERROCS I TALES
EDIFICACIÓ
SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL∙LACIONS I SERVEIS
JARDINERIA I REG

34.236,44
4.487.088,26
1.282.397,89
46.512,89

TOTAL PEM

5.850.235,48

Despeses Generals
Benefici Industrial
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

13%
6%

760.530,61
351.014,13
6.961.780,23

IVA

21%

1.461.973,85

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Gerard Puig Freixas, representant de GATPA UTE

8.423.754,07

G A T P A U T E arquitectes | Àlex Gallego + Jordi Adell + David Tapias + Gerard Puig | gpf@coac.net | 93 481 66 89 | c. Girona 55 Ent 1a 08009 Barcelona

7

