Prescripcions tècniques que han de regir la contractació, per procediment obert de
les obres de reforma de la instal·lació de la climatització del Palau Centelles-Solferino,
i l’edifici annex situat al carrer de Gegants, 2 de Barcelona. Expedient PR-2020-141.

1.
Projecte executiu de les obres de reforma de la climatització del Palau
Centelles-Solferino, i l’edifici annex situat al carrer de Gegants, 2 de Barcelona.
Les prescripcions tècniques que han de regir aquesta contractació són les previstes en el
projecte executiu de les obres de reforma de la climatització del Palau Centelles-Solferino,
i l’edifici annex situat al carrer de Gegants, 2 de Barcelona
En el projecte executiu d’obra s’inclouen els documents que s’especifiquen en els apartats
a) b) c) d) e) f) i g) de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic de 2017 (LCSP). Aquest projecte executiu d’obra, descriu i valora, doncs, la
totalitat dels treballs inclosos en aquesta contractació.
2.

Espais objecte de les obres

L’ens immobiliari E-01331 és un bé del patrimoni de la Generalitat de titularitat de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i adscrit al Departament de la Presidència.
Està integrat per l’edifici del Palau Centelles-Solferino, situat a la Baixada de Sant Miquel,
número 8, i per l’edifici annex del carrer de Gegants número 2 de Barcelona.
El Palau Centelles, com a edifici històric d’estil gòtic/renaixentista originari del s. XV del
«Conjunt Especial del Sector de les Muralles Romanes», està inclòs en l’Inventari del
Patrimoni Cultural Català i ha estat declarat per l’Ajuntament de Barcelona com a BCIL (bé
cultural d’interès local), amb el nivell de protecció que comporta la seva classificació en
aquesta categoria.
El Consell de Garanties Estatutàries té la seva seu institucional permanent al Palau
Centelles. Aquest palau, també, és la seu l’Institut d’Estudis de l’Autogovern que està adscrit
al Departament de la Presidència i al seu edifici annex hi estan ubicades dependències
administratives adscrites a aquest departament.
Així doncs, l’ens immobiliari E-01331 està format per un conjunt d’espais, d’ús compartit,
actualment distribuïts entre el Consell de Garanties Estatutàries i el Departament de la
Presidència.
3.

Necessitats de la contractació

L’any 1999 el Departament de la Presidència va executar les obres de rehabilitació del Palau
Centelles i de l’edifici annex del carrer Gegants des d’aleshores no s’ha realitzat cap més
actuació de reforma.
En vista dels problemes tècnics existents en els espais, l’any 2018 es va realitzar una
auditoria de la instal·lació de climatització, que en resum va constatar l’estat d’obsolescència
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de la instal·lació i va determinar la necessitat d’intervenir-hi i renovar les instal·lacions
afectades. La situació tècnica és la següent:

4.

-

Bombes de calor: la bomba de calor ubicada al Palau Centelles està finalitzant la
seva vida útil, a més les modificacions efectuades per adaptació a la actual de
funcionament de gasos refrigerants i el protocol de Kyoto en el sentit de substituir el
gas refrigerant original (R-22) per un gas de transició (R-422), han fet reduir el
rendiment d’aquesta unitat. La bomba de calor de l’edifici Gegants no està en
funcionament i no es pot reparar.

-

Distribució de l’aigua: la canonada d’aigua climatitzada de fred no compleix la
normativa actual i a més, l’aïllament d’escuma elastomèrica de la canonada d’acer
de fred es troba en mal estat de conservació i ha perdut les seves característiques
tècniques d’aïllament. El circuit de calor requereix modificar la instal·lació actual i
realitzar un conjunt d’actuacions descrites en el projecte de reforma.

-

Distribució de l’aire: el cabal d’aire exterior dels climatitzadors d’aire primari de la
instal·lació és inferior al nominal de la placa i la connexió entre els diferents elements
de la instal·lació es realitza mitjançant conductes flexibles. La llargada d’aquest tipus
de conducte és superior a la permesa segons la normativa actual. A més a més,
degut a aquestes llargades, la pèrdua de càrrega d’aquests conductes és superior a
la dissenyada, impossibilitant el seu correcte funcionament.

-

Vida útil de la instal·lació: gran part de la instal·lació de climatització ha finalitzat
la seva vida útil i per tant, cal renovar la totalitat de la instal·lació.
Execució de les obres

Les feines s’executaran seguint el projecte de les obres objecte de licitació. Els materials
proposats hauran de complir les prestacions establertes en la memòria tècnica de la
instal·lació les quals tenen un caràcter de bàsiques.
En aquest sentit, els productes o equips que siguin de marques, tipus, models, etc,
equivalents i que siguin ser oferts per l’empresa contractista, s’admetran en la mesura que
respectin la qualitat, la funcionalitat i els preus màxims inclosos en el projecte, i siguin
compatibles amb els actuals.
Es per això que, l’empresa contractista, abans d’instal·lar productes o equips diferents als
especificats en el projecte executiu però que consideri equivalents, haurà de presentar un
quadre d’equivalències comparatiu entre els productes o equips inclosos en el projecte
executiu i els que proposi, així com la fitxa tècnica del material equivalent presentat.
La direcció executiva de l’obra acceptarà la instal·lació dels productes o equips un cop
comprovada l’equivalència amb els que consten en el projecte executiu.
Tots els equipaments que es proposin en substitució dels existents actualment, així com els
nous, hauran de constituir una millora a nivell de rendiment mediambiental, de forma que
representin una reducció del consum de recursos elèctrics.

5.

Obligacions de l’empresa contractista

El preu de l’obra d’instal·lació inclou el lliurament de la següent documentació:
Certificat de garantia de la instal·lació mínim de 2 anys i certificat dels equips i
materials que han de ser com a mínim de 2 anys.
Certificats d’homologació i/o documents tècnics dels elements o conjunts que ho
requereixin.
Llibre o manual d’instruccions i funcionament de la instal·lació i dels seus
equipaments.
Resta de documentació relativa a la configuració tècnica de la instal·lació.
Lliurament de plànols as built i la legalització de la reforma de la instal·lació. Al
finalitzar l’obra caldrà el document final as built actualitzat i global de l’obra.
6.

Registre d’Empreses Acreditades

D’acord amb el que estableix el Decret 102/2008, de 6 de maig, i el Reial decret 1109/2007,
de 24 d’agost, per tal intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció,
en tractar-se d’una obra, les empreses que vulguin participar en aquest procediment, hauran
d’acreditar que estan inscrites en els Registres d’Empreses Acreditades corresponents en
funció del domicili social de l’empresa licitadora.

7.

Planificació de l’obra i equip mínim de treball

7.1

Planificació de l’obra

En el moment d’establir la planificació de l’obra les empreses licitadores han de tenir en
compte que l’execució de les obres es realitzaran en dues fases; de forma que
s’executaran les obres en un dels edificis i un cop finalitzades es començarà a actuar en
l’altre edifici annex. S’haurà de tenir en compte també la complexitat dels espais on s’ha
d’actuar, a nivell d’accessibilitat, a nivell de protecció d’elements singulars i històrics i a nivell
d’instal·lacions comuns entre els dos edificis, especialment en l’àmbit de la protecció contra
incendis.
També hauran de tenir en compte que l’actuació en un edifici pot afectar puntualment a
l’edifici annex degut a que ambdós estan connectats i que el seu funcionament haurà de ser
respectat.
L’empresa contractista haurà de preveure aquests fets en la seva oferta i per tant, haurà
d’efectuar la planificació de l’obra tenint en compte aquestes circumstàncies. A més, no
podrà facturar cap despesa addicional relativa a treballs o actuacions addicionals que hagi
d’afrontar que siguin conseqüència de l’execució de l’obra en 2 fases i de les circumstàncies
i característiques dels edificis.
L’empresa contractista haurà d’executar l’obra segons la planificació que hagi efectuat.
Abans d’executar cap feina caldrà consensuar amb el director facultatiu de l’obra l’execució

del contracte així com els passos d’instal·lacions que es realitzaran. Aquestes actuacions es
realitzaran presencialment en les instal·lacions objecte d’actuació amb la finalitat de definir
els recorreguts, la metodologia de treball i la planificació de l’obra proposada per l’empresa.
7.2

Equip de treball

Les empreses licitadores hauran de disposar en la seva estructura d’un responsable tècnic.
El comandament mínim de l’equip de treball és el següent:
-

1 Cap d’obra d’instal·lacions
1 Encarregat d’instal·lacions
1 Encarregat d’obra civil

Al capdavant dels equips hi haurà d’haver 2 encarregats, l’encarregat d’instal·lacions haurà
d’estar de forma permanent en l’obra. L’empresa contractista també haurà d’adscriure a
l’execució del contracte 1 cap d’obra d’instal·lacions sota les instruccions del qual actuaran
els encarregats i els hi correspondrà executar les decisions que estableixi la direcció
facultativa de l’obra. Les funcions corresponents al cap d’obra i als encarregats
d’instal·lacions i d’obra civil son incompatibles entre si.
L’empresa contractista per tal d’executar l’obra haurà d’establir els equips de treball que
consideri necessaris per al correcte desenvolupament de l’obra, els quals com a mínim
hauran d’incorporar 3 operaris per instal·lacions i 2 operaris per obra civil.
8.

Visita de les dependències

S’organitzarà una o diverses visites a les dependències objecte del contracte a la que és
molt recomanable assistir per la complexitat que impliquen els espais on s’ubiquen
les instal·lacions a l’hora d’accedir i treballar-hi, així com per tal de visualitzar les
possibles afectacions als elements patrimonials de l’edifici.
Les empreses que vulguin efectuar aquesta visita l’hauran de sol·licitar per correu
electrònic indicant el nom de l’empresa i el nom, cognoms i NIF de les persones que
assistiran a la visita. S’admetrà un número màxim de 2 persones per empresa.
Per a: manteniment.presidencia@gencat.cat
A/c: obres_serveis.presidencia@gencat.cat
No s’acceptaran sol·licituds de visita 10 dies abans de la finalització del termini de
presentacions de proposicions.
Una vegada rebudes les sol·licituds la Sub-direcció General d’Obres i Serveis (SGOS)
concertarà les visites i indicarà a les empreses la data i hora en què es realitzarà la visita en
la resposta que s’enviarà per correu electrònic a cadascuna de les empreses que ho hagin
sol·licitat.

Atesa la complexitat tècnica de les instal·lacions objecte de contracte, es recomana a
les empreses que vulguin presentar-se a licitació que un dels assistents disposi de
coneixements tècnics.
El punt de trobada serà el Carrer de Gegants, 2, 08002 de Barcelona.
9.

Durada del contracte

El termini d’execució de les obres és de 12 mesos dividits en 2 anualitats (2020 i 2021) a
comptar des de la data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
10.

Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació d’aquest contracte s’estableix en la quantitat de
1.838.824,90€, dels quals 1.519.690,00 € corresponent al preu del contracte i 319.134,90 €
a l’IVA suportat, d’acord amb la següent distribució anual:

Anualitats
2020
2021
Total

Import sense Iva
379.922,50
1.139.767,50
1.519.690,00 €

IVA
79.783,73 €
239.351,18 €
319.134,90 €

P. Base de
licitació
459.706,23 €
1.379.118,67 €
1.838.824,90 €

Els càlculs que figuren la taula anterior han estat arrodonits a dos decimals i s’han adaptat al càlcul centesimal
que efectua de forma automàtica l’aplicatiu GEEC (Gestor Electrònic d’Expedients de Contractació.

No està prevista l’actualització del preu del contracte.
El càlcul del pressupost base de licitació és el que consta desglossat en el projecte executiu
i que és en definitiva, el que recull totes les actuacions i partides que comprenen les obres
que s’executaran.
Els càlculs que figuren en totes aquestes taules han estat arrodonits a dos decimals i s’han
adaptat al càlcul centesimal que efectua de forma automàtica l’aplicatiu GEEC (Gestor
Electrònic d’Expedients de Contractació. Tota diferència que es pugui observar respecte
l’oferta de l’empresa adjudicatària és deguda a aquest arrodoniment.
L’oferta econòmica que presentin les empreses licitadores, inclou el material necessari per
efectuar les obres d’instal·lació i també les hores de tècnics especialistes, la resta de mà
d’obra, els mitjans auxiliars, la posada en marxa i l’explicació als usuaris del funcionament
del nous equipaments sense que es pugui efectuar cap facturació per cap altre concepte.
El pressupost anirà amb càrrec a la partida pressupostària D/610000100/1210/0000 dels
pressupostos del Departament previstos per l’any 2020 i 2021.

11.

Facturació i forma de pagament

La tramitació del pagament d’aquesta contractació s’efectuarà amb certificacions mensuals
de l’obra executada d’acord amb la Direcció Facultativa i el Departament de la Presidència.
La factura haurà de reunir tots i cada un dels requisits legals i reglamentaris d’aplicació, a
més de tots aquells altres que per a la seva tramitació determini o tingui determinats
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
L’ e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de Catalunya a través del
qual el contractista pot enviar les seves factures electròniques.
També, es poden trametre les factures electròniques a través de la plataforma de l’Estat
FACe.

