CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA PER A LA REFORMA DEL
COL·LEGI MAJOR PENYAFORT-MONTSERRAT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, A
L’AVINGUDA DE LA DIAGONAL 639-641, DE BARCELONA

1.- OBJECTE
L’objecte d’aquesta licitació és la contractació dels serveis d’arquitectura i enginyeria per
a la reforma dels edificis del Col·legi Major Penyafort-Montserrat, per tal de posar al dia
les seves instal·lacions i serveis, per assolir els estàndards d’un allotjament universitari
del segle XXI. En aquest sentit, els objectius a aconseguir, com a mínim, són dotar totes
les habitacions de bany i de climatització, amb la corresponent obtenció de la llicència
ambiental. Aquesta reforma s’executarà per fases, per tal d’optimitzar en cada una
d’elles la capacitat i els serveis d’allotjament actuals i futurs.

2.- EMPLAÇAMENT
El Col·legi Major Penyafort-Montserrat està situat a l’Avinguda de la Diagonal, números
639-641, de Barcelona, tenint també accés des de l’Avinguda de Joan XXIII. Forma part
de l’illa del Campus Sud de la Diagonal, al costat de la Facultat de Farmàcia i Ciències de
l’Alimentació i al costat de la Facultat de Biologia.

3.- CONDICIONS URBANÍSTIQUES
El Col·legi Major Penyafort-Montserrat està situat en l’anomenada ILLA E del Text Refós
de la Modificació del Pla Especial d’Ordenació de l’equipament del Campus Sud Pedralbes,
entre les avingudes de la Diagonal, del Doctor Marañon i de Joan XXIII, aprovat
definitivament el 13 de juliol de 1999. D’acord amb aquest document, la qualificació
urbanística és de 7c Equipaments actuals i de nova creació a nivell metropolità.
Els edificis d’aquest Col·legi Major estan inclosos en el Pla Especial del Patrimoni
Arquitectònic Històric Artístic de la Ciutat de Barcelona. Districte de Les Corts, aprovat
definitivament el 21 de juliol del 2000. Segons aquest Pla Especial, aquests edificis tenen
el nivell de protecció C, amb la fitxa següent:

Catàleg de patrimoni arquitectònic
Denominació
COL·LEGIS MAJORS SANT RAIMON DE PENYAFORT I NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT
Dades generals
Identificador
2044
Adreça principal
AV DIAGONAL, 639 (1)
Nivell de protecció
Béns amb elements d'interès(C)
Autor
Pere Benavent de Barberà i Abelló, arquitecte
Època
1955-65
Estil
Neoracionalista
Ús original
Residència universitària
Període
1951-1960
Documentació fotogràfica
Projecte de Revsió del Catàleg Arquitectònic,
Ajuntament de Barcelona.
Documentació arxivística:
A.M.A., expts. 102.827 (1958), i 810.642 (1981)
Plànols
Descripció de l’element o conjunt
Es tracta de dos edificis formats per dos volums, un de planta baixa més cinc plantes pis i
l'altre amb planta baixa més sis plantes pis, units per un pont, on s'ubiquen els serveis
comuns, com ara vestíbul, recepció, etc.
Destinats a col·legis majors universitaris i a residència de professors, un és femení i l'altre
masculí, identificats per la pròpia denominació. Seguint la tendència estilística i
uniformitzadora del Ministeri d'Educació, Pere Benavent de Barberá, però, introduí subtils
modificacions dintre d'un llenguatge de tendència neoracionalista, però heterodoxe.
Aquestes modificacions de la línia oficial i general pautada per a tot el país es tradueixen
en l'ús de la maçoneria exterior i en el disseny rectangular de les finestres. Les plantes
baixes, en les façanes a l'avinguda Diagonal, estan recobertes amb un aplacat de pedra
amb decoració escultòrica al·legòrica a la tècnica, l'art i la ciència.
Intervencions
- Manteniment del volum, façanes, i tipologia; permetent-se remodelacions interiors
compatibles amb el seu caràcter.
Adreces (4)
AV DIAGONAL, 639 (1)
AV JOAN XXIII, 33 35 (2)
PL PIUS XII, 5 (3)
AV DIAGONAL, 641 (4)

4.- ESTAT ACTUAL
Els Col·legis Majors Sant Raimon de Penyafort i Nostra Senyora de Montserrat foren
construïts el 1955 com a dos edificis independents i simètrics, amb accessos a peu de la
Diagonal, ornamentats amb relleus relatius al caràcter educatiu de les institucions.
D’arquitectura neoracionalista, on destaquen les façanes de maó vermellós amb sòcol de
pedra clara, van ser projectats per l’arquitecte Pere Benavent, deixeble d’Enric Sagnier.
El CMU Montserrat, femení, començà a funcionar el 1959, sota la direcció de la Institució
Teresiana. Uns anys després, el 1963, fou inaugurat el CMU Penyafort, masculí, des del
principi gestionat directament per la Universitat de Barcelona.
El 1979, en acabar el contracte amb la Institució Teresiana, la Universitat va decidir
assumir completament la gestió conjunta dels dos edificis. Arran d’això, i per
racionalitzar costos i espais, els edificis es van unir mitjançant un pont que va centralitzar
l’accés als Col·legis Majors. A data d’avui, els dos volums comparteixen un jardí central
emmarcat per les dues escales d’accés al pont.
El conjunt dels tres edificis del Col·legi Major Penyafort-Montserrat té una superfície
construïda total de 15.326 m2, amb el següent detall i usos principals:
-

Edifici Montserrat: Destinat a docència i residència d’estudiants femenins situat
a l‘est del conjunt. Amb una superfície construïda total de 7.582 m2, consta de
planta semisoterrani, planta baixa i cinc plantes pis. El conjunt recull els usos que
es detallen:
• Plantes primera a cinquena: Ús residencial públic destinat a
allotjament d’estudiantes
• Planta baixa: Ús docent (biblioteca, aules, sales polivalents), Capella
• Planta semisoterrani: Ús residencial (habitatges direcció, porteria /
apartaments), serveis generals (bugaderia, instal·lacions i magatzems)

-

Edifici Penyafort: Destinat a docència i residència d’estudiants masculins i situat
a l’oest del conjunt. Amb una superfície construïda total de 7.486 m2, consta de
planta semisoterrani, planta baixa i cinc plantes pis. El conjunt recull els usos que
es detallen:
• Plantes primera a cinquena: Ús residencial públic destinat a
allotjament d’estudiants
• Planta baixa: Menjador, cafeteria, administració

•

-

Planta semisoterrani: Ús residencial (habitatges direcció i
apartaments), sales d’actes, serveis generals (cuina, bugaderia,
instal·lacions i magat-zems)

Edifici pont: Construït l’any 1980 amb una superfície construïda de 257m2, dona
accés i comunica als edificis Penyafort i Montserrat. No té cap altre ús que el de
control d’accessos i zones d’espera. A sota, a nivell de les plantes semisoterrani,
el pont conforma un porxo que comunica els espais exteriors del Col·legi Major
amb la facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació.

5.- PLA FUNCIONAL
L’organització actual dels usos del Col·legi Major Penyafort-Montserrat respon
bàsicament al model original de l’equipament, tot i les millores fetes al llarg de la seva
trajectòria. En aquest model, les habitacions són compartides i els banys són comunitaris,
i disposen de calefacció, no de climatització. L’actual evolució de l’allotjament universitari
tendeix a oferir espais individuals als residents, amb un bon nivell de confort i diferents
opcions de pensió alimentícia. La transformació que es busca per aquest Col·legi no vol
perdre les essències del model original quant a vida comunitària. En aquest sentit, no es
planteja un canvi de model de pensió. Sí que s’estima necessari millorar les condicions
d’allotjament, incorporant banys a totes les habitacions, dotant-les de climatització i
garantint la seguretat de tot el conjunt, segons el que determini la llicència ambiental de
la instal·lació. No es preveuen canvis en els usos en els espais comuns de les plantes
inferiors, sobre les quals l’impacte de la reforma serà el de les adequacions que determini
el projecte de llicència ambiental i les derivades de les obres de reforma de les
habitacions i les seves instal·lacions.

6.- ETAPES
Les necessitats de minimitzar l’impacte de les obres tant des del punt de vista de l’oferta
d’allotjament com d’optimitzar els recursos econòmics i financers obliguen a preveure
una execució de la reforma per etapes. En aquest sentit, es plantegen les següents
etapes:
-

Etapa inicial: aquesta etapa abastarà tots els treballs necessaris per definir
completament la reforma a executar, amb la tramitació de la llicència ambiental
i la determinació i estructura de les etapes d’execució. Inclou:

o Projecte global a nivell de projecte bàsic (inclòs diagnòstic de patologies i
aixecament de la informació gràfica i tècnica necessaria, així com la
realització de cales si fos necessari). Aquest projecte global inclourà un
pressupost detallat del cost de tota la reforma.
o Estudi de seguretat i salut global
o Certificació energètica a nivell de projecte
o Projecte de llicència ambiental, incloent el projecte de protecció contra
incendis
o Revisió favorable del projecte de llicència ambiental per part d’una Entitat
Ambiental de Control, que haurà de comptar amb l’informe favorable del
Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de
Barcelona.

-

Etapes d’execució: definides en la etapa inicial, el nombre d’etapes quedarà
marcat per la coherència tècnica i pels recursos disponibles. Es preveuen un
màxim de vuit etapes. Cada una d’aquestes etapes d’execució abastarà les
missions corresponents a la redacció del projecte d’obres i altra documentació
que permeti l’obtenció de la corresponent llicència d’obres, els treballs
corresponents a la direcció de dites obres i a la documentació final que permeti
l’obtenció final de la llicència ambiental. Inclou per a cada etapa:
o Projecte bàsic i executiu d’obres i d’instal·lacions, amb el corresponent
Informe d’Idoneïtat Tècnica
o Estudi de seguretat i salut
o Qualsevol altre document necessari per a la tramitació i obtenció del
permís d’obres
o Tramitació i obtenció del pemís d’obres
o Direcció de les obres i de les instal·lacions
o Direcció d’execució de les obres
o Coordinació de seguretat i salut
o Documentació final de les obres i de les instal·lacions
o Tramitació i obtenció de l’acta favorable de la part que correspongui al
projecte global de llicència ambiental
o Certificació energètica final

7.- FASES
El desenvolupament dels treballs es concretarà en fases, la primera de les quals
correspondrà, com a mínim, a l’Etapa inicial i a la primera Etapa d’execució. S’estima que

la primera Etapa d’Execució correspon a una vuitena part de tota la reforma. Les següents
fases quedaran definides per una o més Etapes d’execució, fins a assolir la reforma
completa plantejada en aquest procediment.

8.- MISSIONS
Les missions compreses en aquest procediment són:
- Projecte global a nivell de projecte bàsic (inclòs diagnòstic de patologies i
aixecament de la informació gràfica i tècnica necessaria, així com la realització de
cales si fos necessari). El projecte global inclourà un pressupost detallat del cost
de tota la reforma.
- Estudi de seguretat i salut global
- Certificació energètica a nivell de projecte
- Projecte de llicència ambiental, incloent el projecte de protecció contra incendis
- Revisió favorable del projecte de llicència ambiental per part d’una Entitat
Ambiental de Control, que haurà de comptar amb l’informe favorable del Servei
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona.
- Projecte bàsic i executiu d’obres i de les instal·lacions de cada etapa, amb el
corresponent Informe d’Idoneïtat Tècnica
- Estudi de seguretat i salut de cada etapa
- Qualsevol altre document necessari per a la tramitació i obtenció del permís
d’obres de cada etapa
- Tramitació i obtenció de la llicència d’obres de cada etapa
- Direcció de les obres i de les instal·lacions de cada etapa
- Direcció d’execució de les obres de cada etapa
- Coordinació de seguretat i salut de cada etapa
- Documentació final de les obres i de les instal·lacions de cada etapa i refòs final
- Tramitació i obtenció de l’acta favorable de la part que correspongui al projecte
global de llicència ambiental de cada etapa i refòs final
- Certificació energètica final

9.- TERMINIS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS
9.1.- Etapa inicial
Els objectius de l’etapa inicial són:
1.- Obtenció de la llicència ambiental, amb l’aprovació final del projecte de llicència
ambiental per part d’una Entitat Col·laboradora de l’Administració, de la reforma a fer al

Col·legi Major i la definició completa d’aquesta reforma a nivell d’avantprojecte, que
inclourà una previsió raonada del cost de tota la reforma.
L’import base de licitació dels honoraris d’aquesta primera etapa és de 258.000,00 euros,
IVA exclòs.
El termini per al lliurament previ del diagnòstic de patologies i aixecament de la
informació gràfica i tècnica necessària per a la redacció del projecte global i per a la
redacció de la llicència ambiental, incloses les cales si s’escau, és de dos mesos des de la
signatura del contracte.
El termini per al primer lliurament dels documents del projecte global i del projecte de
llicència ambiental és de sis mesos des de la signatura del contracte.
El termini per a la realització dels canvis que es determinin en l’aprovació d’aquests
documents per part de la Universitat de Barcelona o en la tramitació de l’aprovació del
projecte de llicència ambiental és d’un mes. Aquest termini s’estableix per a cada vegada
que s’escaigui. El termini per part de la Universitat de Barcelona per informar el projecte
serà, com a màxim, d’un mes.
- El pagament dels honoraris correspondrà a un 10 % a l’entrega dels treballs previs,
a un 70% a l’entrega del primer lliurament i a un 20% amb la revisió favorable del
projecte de llicència ambiental per part d’una Entitat Ambiental de Control, que
haurà de comptar amb l’informe favorable del Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona.

9.2.- Etapes d’execució
Els objectius de cada una de les etapes d’execució són:
1.- Redacció del projecte d’obres i d’instal·lacions, i tots els altres documents que
permetin obtenir el permís d’obres que correspongui i que permeti licitar aquestes obres
i instal·lacions
2.- Direcció de les obres i de les instal·lacions, Direcció d’Execució de les obres,
Coordinació de Seguretat i Salut i totes les altres missions tècniques per al correcte
control i seguiment de l’execució de la reforma
3.- Documentació final de les obres i de les instal·lacions, que permeti la seva validació
respecte del projecte de llicència ambiental aprovat, per part d’una Entitat Ambiental de
Control. En l’última de les etapes s’inclourà una documentació final refosa de totes les
etapes i les actes inicials parcials i globals de l’activitat.
El termini per al primer lliurament del projecte de reforma i altres documents és de
quatre mesos.
El termini per a la realització dels canvis que es determinin en l’aprovació d’aquests
documents per part de la Universitat de Barcelona o en la tramitació de la llicència
d’obres és d’un mes. Aquest termini s’estableix per a cada vegada que s’escaigui. El

termini per part de la Universitat de Barcelona per informar el projecte serà, com a
màxim, d’un mes.
El termini corresponent a la direcció, control i seguiment de les obres serà, per la seva
naturalesa, el que s’estableixi per a l’execució de les mateixes.
El termini per al lliurament de la documentació final és de dos mesos, a partir de la data
del Certificat Final de les Obres.
L’import base de licitació dels honoraris per totes les etapes d’execució és de 482.000,00
euros, IVA exclòs
El pagament dels honoraris de cada etapa correspondrà a un 35,00 % a l’entrega del
projecte de les obres i de les instal·lacions, a un 6,70 % a l’obtenció del permís d’obres, a
un 50,00 % amb el Certificat de Final de les Obres i a un 8,30 % amb la documentació final
de cada etapa (i la documentació final refosa en l’última) i la validació de les obres
executades respecte del projecte de llicència ambiental aprovat, per part d’una Entitat
Col·laboradora de l’Administració.

10.- COST DE LES OBRES
El pressupost aproximat ponderat és de 570 euros/m2 (sense IVA), repercutits sobre la
totalitat de la superfície del Col·legi Major.

11.- DOCUMENTACIÓ
S’aporten com a annexos els plànols de distribució actuals del conjunt d’edificis del
Col·legi Major Penyafort-Montserrat

12.- EQUIP DE TREBALL
L’equip de treball comptarà, com a mínim, amb els següents responsables:
RESPONSABLE DEL CONTRACTE
ARQUITECTE.
Autor del projecte bàsic global, autor dels projectes d’execució i director de les obres.
Haurà d’acreditar:
- Exercici professional de com a mínim 15 anys, amb plena capacitat d’exercici
professional i col·legiat
- Acreditar mitjançant el certificat final d’obra o certificat de bona execució per part
de la propietat d’un (1) treball similar de projecte bàsic, d’execució i de direcció
d’obra, de rehabilitació, reforma i/o ampliació per a un edifici d’ús terciari

executat per etapes, amb conservació d’elements existents, amb una superfície
mínima de 5.000 m2 i un pressupost de contracta sense IVA de 5.000.000 euros,
en els darrers 12 anys.
COL·LABORADORS ESPECIALITATS:
DIRECTOR D’EXECUCIÓ DE LES OBRES.
Titulat competent (Aparellador, arquitecte tècnic o qualsevol altra titulació que estigui
habilitada legalment per a l’execució d’aquesta responsabilitat).
Haurà d’acreditar:
- Exercici professional de com a mínim 15 anys, amb plena capacitat d’exercici
professional i col·legiat.
- Acreditar mitjançant el certificat final d’obra o certificat de bona execució per part
de la propietat d’un (1) treball similar de direcció d’execució d’obra, de
rehabilitació, reforma i/o ampliació per a un edifici d’ús terciari executat per
etapes, amb conservació d’elements existents, amb una superfície mínima de
5.000 m2 i un pressupost de contracta sense IVA de 5.000.000 euros, en els
darrers 12 anys.
RESPONSABLE DE SEGURETAT I SALUT.
Titulat competent (Arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o qualsevol altra titulació
que estigui habilitada legalment per a l’execució d’aquesta responsabilitat).
Haurà d’acreditar:
- Exercici professional de com a mínim 15 anys, amb plena capacitat d’exercici
professional i col·legiat
- Acreditar mitjançant certificat de bona execució per part de la propietat d’un (1)
treball similar de seguretat i salut en totes les etapes en fase de projecte i en fase
d’obra, de rehabilitació, reforma i/o ampliació per a un edifici d’ús terciari
executat per etapes, amb conservació d’elements existents, amb una superfície
mínima de 5.000 m2 i un pressupost de contracta sense IVA de 5.000.000 euros,
en els darrers 12 anys
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURES.
Titulat competent (Arquitecte, enginyer, aparellador, arquitecte tècnic o qualsevol altra
titulació que estigui habilitada legalment per a l’execució d’aquesta responsabilitat).
Haurà d’acreditar:
- Exercici professional de com a mínim 15 anys, amb plena capacitat d’exercici
professional i col·legiat
- Acreditar mitjançant certificat de bona execució per part de la propietat d’un (1)
treball similar de projecte i obra d’estructures, de rehabilitació, reforma i/o
ampliació per a un edifici d’ús terciari executat per etapes, amb conservació
d’elements existents, amb una superfície mínima de 5.000 m2 i un pressupost de

contracta (corresponent a l’estructura) sense IVA de 2.000.000 euros, en els
darrers 12 anys
ESPECIALISTA EN INSTAL·LACIONS.
Titulat competent (Arquitecte, enginyer o qualsevol altra titulació que estigui habilitada
legalment per a l’execució d’aquesta responsabilitat).
Haurà d’acreditar:
- Exercici professional de com a mínim 15 anys, amb plena capacitat d’exercici
professional i col·legiat
- Acreditar mitjançant certificat de bona execució per part de la propietat d’un (1)
treball similar de projecte i obra d’instal·lacions, de rehabilitació, reforma i/o
ampliació per a un edifici d’ús terciari executat per etapes, amb conservació
d’elements existents, amb una superfície mínima de 5.000 m2 i un pressupost de
contracta (corresponent a les instal·lacions) sense IVA de 2.000.000 euros, en els
darrers 12 anys
ESPECIALISTA EN PRESSUPOSTOS I ESTUDIS DE COST.
Titulat competent (Aparellador, arquitecte tècnic o qualsevol altra titulació que estigui
habilitada legalment per a l’execució d’aquesta responsabilitat).
Haurà d’acreditar:
- Exercici professional de com a mínim 15 anys, amb plena capacitat d’exercici
professional i col·legiat
- Acreditar mitjançant certificat de bona execució per part de la propietat d’un (1)
treball similar d’amidaments, pressupost, planificació i qualitat, de rehabilitació,
reforma i/o ampliació per a un edifici d’ús terciari executat per etapes, amb
conservació d’elements existents, amb una superfície mínima de 5.000 m2 i un
pressupost de contracta sense IVA de 5.000.000 euros, en els darrers 12 anys
ESPECIALISTA EN SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.
Titulat competent (Arquitecte, enginyer o qualsevol altra titulació que estigui habilitada
legalment per a l’execució d’aquesta responsabilitat).
Haurà d’acreditar:
- Exercici professional de com a mínim 15 anys, amb plena capacitat d’exercici
professional i col·legiat
- Acreditar mitjançant certificat de bona execució per part de la propietat d’un (1)
treball similar de sostenibilitat i eficiència energètica, de rehabilitació, reforma i/o
ampliació per a un edifici d’ús terciari executat per etapes, amb conservació
d’elements existents, amb una superfície mínima de 5.000 m2 i un pressupost de
contracta sense IVA de 5.000.000 euros, en els darrers 12 anys

13.- DETALL DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ
El pressupost previst en aquesta licitació per a l’etapa inicial és el següent:
ETAPA INICIAL
TREBALLS PREVIS: PLÀNOLS, CALES I ESTUDIS PATOLOGIES
PROJECTE BÀSIC GLOBAL OBRES
PROJECTE BÀSIC GLOBAL INSTAL·LACIONS
PROJECTE LLICÈNCIA AMBIENTAL
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA EN FASE DE PROJECTE
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT GLOBAL

base imposable
16.000,00
140.000,00
45.000,00
36.000,00
6.000,00
15.000,00
258.000,00

IVA (21%)
3.360,00
29.400,00
9.450,00
7.560,00
1.260,00
3.150,00
54.180,00

TOTAL
19.360,00
169.400,00
54.450,00
43.560,00
7.260,00
18.150,00
312.180,00

El pressupost previst en aquesta licitació per a la primera etapa d’execució és el següent:
PRIMERA ETAPA D'EXECUCIÓ
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ OBRES ETAPA 1
PROJECTE D'EXECUCIÓ INSTAL·LACIONS ETAPA 1
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT ETAPA 1
SUBTOTAL
DIRECCIÓ DE LES OBRES ETAPA 1
DIRECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ETAPA 1
DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ DE LES INSTAL ETAPA 1
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT ETAPA 1
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA FINAL OBRA ETAPA 1
SUBTOTAL
TOTAL

base imposable
17.500,00
6.875,00
750,00
25.125,00
13.750,00
5.625,00
13.750,00
1.250,00
750,00
35.125,00
60.250,00

IVA (21%)
3.675,00
1.443,75
157,50
5.276,25
2.887,50
1.181,25
2.887,50
262,50
157,50
7.376,25
12.652,50

TOTAL
21.175,00
8.318,75
907,50
30.401,25
16.637,50
6.806,25
16.637,50
1.512,50
907,50
42.501,25
72.902,50

El pressupost previst en aquesta licitació per a la primera fase que inclou l’etapa inicial i
la primera etapa d’execució és el següent:
FASE 1: ETAPA INICIAL I PRIMERA ETAPA D'EXECUCIÓ

318.250,00

66.832,50

385.082,50

El pressupost previst en aquesta licitació per a la resta d’etapes d’execució és el següent:
RESTA ETAPES D'EXECUCIÓ
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ OBRES ETAPES
PROJECTE D'EXECUCIÓ INSTAL·LACIONS ETAPES
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT ETAPES
SUBTOTAL
DIRECCIÓ DE LES OBRES ETAPES
DIRECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ETAPES
DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ DE LES INSTAL ETAPES
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT ETAPES
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA FINAL OBRA ETAPES
SUBTOTAL
TOTAL

base imposable
122.500,00
48.125,00
5.250,00
175.875,00
96.250,00
39.375,00
96.250,00
8.750,00
5.250,00
245.875,00
421.750,00

IVA (21%)
25.725,00
10.106,25
1.102,50
36.933,75
20.212,50
8.268,75
20.212,50
1.837,50
1.102,50
51.633,75
88.567,50

TOTAL
148.225,00
58.231,25
6.352,50
212.808,75
116.462,50
47.643,75
116.462,50
10.587,50
6.352,50
297.508,75
510.317,50

El pressupost total en aquesta licitació és el següent:
IMPORT TOTAL DE LA LICITACIÓ

Barcelona

Andrés Lezcano Horno
Director de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals
Responsable del contracte

740.000,00

155.400,00

895.400,00

