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OBJECTE GENERAL DE LA LICITACIÓ

El Parlament de Catalunya, conscient de l’impacte ambiental que genera la seva
activitat sobre el medi ambient, se sent responsable de la seva protecció i actua
per tal de reduir els impactes ambientals derivats del desenvolupament de la
seva activitat. A aquests efectes, ha impulsat una política ambiental que, a
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grans trets, ha de permetre una major eficiència dels recursos, un control sobre
el consum i una gestió adequada dels residus.

Els sistemes de climatització més antics de l’edifici del Parlament utilitzen com
a gas refrigerant el gas R-22. Aquest gas és responsable d’afavorir l’efecte
hivernacle i la seva venda està prohibida a Europa des de l’any 2004.
Els gasos refrigerants són els responsables de transportar calor, mitjançant un
circuit

tancat,

en

una

instal·lació

de

climatització.

El

gas

R-22

o

clorodifluorometà ha estat durant molt de temps el gas incolor més utilitzat en
els equips de refrigeració, tant industrials com domèstics. Aquest gas té una
densitat tres vegades més alta que la de l’aire i, en estat líquid, és 1,2 vegades
més alta que la de l’aigua. A 20 Cº té una pressió de saturació de 9,1 bars, dada
molt important per al treball de les instal·lacions de refrigeració, essencial en la
pressió dels circuits i que depèn de la temperatura ambient.
Els

productes

clorofluorocarbonats,

coneguts

com

CFC,

i

els

hidroclorofluorocarbonats, o HCFC, són derivats del metà quan se saturen els
seus àtoms d’hidrogen amb àtoms de fluor i de clor. Aquests gasos són altament
perjudicials per a la capa d’ozó.

El Protocol de Mont-real, del 16 de setembre

de 1987, relatiu a les substàncies que esgoten la capa d’ozó, va establir com a
data de desaparició dels CFC l’1 de gener de 1996 i per als HCFC l’1 de gener
de 2030, tot i que posteriorment es va avançar a 2014 i a Europa al 2004.
La normativa indica que des de l’1 de gener de 2004 es prohibeix la manufactura
de qualsevol tipus d’equips amb HCFC. Des de l’1 de gener de 2010 està prohibit
per la UE, segons el Reglament (CE) n.º 1005/2009, i posteriors, sobre
substàncies que esgoten la capa d’ozó, importar, produir, vendre i/o fer servir
R-22 verge. Només s’ha permès l’ús del R-22 regenerat fins al 2015 per a cobrir
la demanda de manteniment d’instal·lacions existents, resoldre problemes de
fuites, etcètera.
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Per tant, tot i poder seguir fent servir els equips de climatització amb el gas
refrigerant R-22, el seu manteniment genera molts problemes perquè no es pot
fer cap actuació preventiva que impliqui una possible pèrdua de gas refrigerant.
Cal tenir present, a més, que aquests equips són molt antics i requereixen
precisament més manteniment de l’habitual, en haver superat amb escreix la
seva vida útil.
Els equips de climatització que actualment fan servir el gas refrigerant R-22 al
Parlament de Catalunya són els que s’adjunten en l’annex 1. En resum són els
següents:
a) Planta baixa:
– Servei Mèdic: 1 equip multi split 3x1 d’11.590 fg/h en total.
– Direcció d’Estudis Parlamentaris: 3 equips split de terra 1x1 de 3.190 fg/h
cadascun.
b) Planta noble:
– Sala 9 i despatxos del Govern: 5 equips split de sostre 1x1 de 4.300 fg/h
cadascun.
– Espais tècnics de comunicacions: 3 equips split de sostre 1x1 de 6.000 i 2.100
fg/h, respectivament.
– Sala 5: 1 equip split per conducte 1x1 de 4.500 fg/h.
– Sala 6: 1 equip split per conducte 1x1 de 11.200 fg/h.
– Sala Conjunta: 2 equips split per conducte 1x1 de 21.500 fg/h cadascun i 1
climatitzador de 21.500 fg/h.
Planta golfes:
– Sala de realització audiovisual de la Sala Conjunta: 2 equips split de paret 1x1
de 5.500 fg/h cadascun.
Ala dreta (nord):
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– Despatxos i sales de reunions: 5 bombes de calor aigua-aire, 3 de 14.000 fg/h
i 2 de 16.000 fg/h, 4 equips split de sostre 1x1 de 4.500 fg/h, 1 equip split de
sostre 1x1 de 2.750 fg/h.
Ala esquerra (sud):
– Despatxos i sales de reunions: 5 bombes de calor aigua-aire, 3 de 14.000 fg/h
i 2 de 16.000 fg/h, 4 equips split de sostre 1x1 de 4.500 fg/h, 1 equip split de
sostre 1x1 de 2.750 fg/h.

1. Objecte
Tenint presents diverses necessitats i diferents paràmetres com el tipus d’equip,
la potència frigorífica i calorífica, l’any d’instal·lació, l’ús i les hores de
funcionament, els espais a què donen servei, l’obsolescència de recanvis o el
cost del manteniment, entre d’altres, s’han previst les següents actuacions
dividides en els corresponents lots d’adjudicació:
LOT 1. Subministrament i instal·lació dels equipaments de climatització i
ventilació de les ales nord i sud del Parlament de Catalunya. Substitució dels
equips de climatització i ventilació de les ales dreta i esquerra per tal de
subministrar i instal·lar equips eficients que garanteixin un confort adient, un
correcte compliment normatiu i un control rigorós del consum.
LOT 2. Subministrament i instal·lació d’equipaments per a donar continuïtat
a la instal·lació de climatització de la Direcció d’Estudis Parlamentaris.
Finalització de la instal·lació de climatització, prevista l’any 2006, per a la zona
de la Direcció d’Estudis Parlamentaris.
LOT 3. Substitució dels equipaments autònoms de climatització del Parlament
que utilitzen gas refrigerant R-22. Substitució progressiva i pautada dels
equips de la Sala de Grups, de les sales 5, 6 i 9, dels despatxos del Govern, del
Servei Mèdic, de l’accés a Presidència i de la sala de realització de la Sala
Conjunta mitjançant el subministrament i la instal·lació individual dels equips
necessaris.
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2. Condicionants i característiques de l’emplaçament i de l’entorn
físic del Palau del Parlament
El Palau del Parlament és al centre de Barcelona, dins el parc de la Ciutadella.
Limita amb el parc zoològic i forma part del conjunt dels edificis històrics més
representatius. Aquest parc està catalogat i forma part de l’inventari de béns
culturals d’interès nacional. L’adreça postal és: parc de la Ciutadella, s/n, 08003
Barcelona.
L’edifici és a la part oriental del parc, just al davant de la plaça de Joan Fiveller,
amb accés rodat des de la cruïlla del carrer de Picasso, el passeig de
Circumval·lació i l’avinguda del Marquès de l’Argentera.
L’edifici que avui allotja el Parlament de Catalunya és l’antic arsenal de la
ciutadella bastida per ordre de Felip V per a assegurar-se el domini de
Barcelona. La construcció data del segle XVIII, però les dues ales laterals s’hi
van afegir al començament del segle XX, quan l’edifici es va destinar a museu
municipal.
L’any 1932 l’edifici es va destinar a seu del Parlament de Catalunya. El 1939,
però, amb motiu de l’entrada a Barcelona de les tropes del general Franco,
l’edifici del Parlament va esdevenir caserna, i ho va ésser fins al 1945, any en
què s’hi va instal·lar el Museu d’Art Modern, el qual fins al setembre del 2004
encara ocupava part de la planta baixa de l’edifici.
Una vegada aprovat l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 1979, el 20 de març
de 1980 van tenir lloc les primeres eleccions al Parlament de Catalunya. Després
d’aquesta intervenció inicial, l’espai disponible es va anar ampliant amb la
recuperació de les dependències del Museu d’Art Modern, fins que l’any 2004 es
va traslladar definitivament.
Aquest edifici està situat a l’interior del parc de la Ciutadella i és una construcció
aïllada que, per la utilització per a la qual fou construïda, presenta murs d’una
gran amplada de factura molt sòlida i, per la utilització com a museu i com a
seu del Parlament, té una ornamentació singular, amb parets i sostres que
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dificulten el pas de tota mena d’instal·lacions. L’edifici, seu del Palau del
Parlament de Catalunya, està catalogat com a monument historicoartístic
d’interès nacional.
L’edifici, seu del Palau del Parlament de Catalunya, està catalogat com a
monument historicoartístic d’interès nacional segons el Decret 474/1962, de l'1
de

març,

pel

qual

determinats

museus

són

declarats

monuments

historicoartístics (Gaceta de Madrid núm. 59, 09.03.1962) amb categoria A Cap.
1, i, amb anterioritat, segons el Decret del 21 de desembre de 1951 pel qual es
declara jardí artístic el parc de la Ciutadella de Barcelona (BOE núm. 15,
15.01.1952).
El Pla general metropolità (PGM) qualifica l’edifici del Parlament de Catalunya
com a equipament amb clau 7p (article 382.2.7(p), de la modificació del Pla
general metropolità per a la protecció del patrimoni arquitectònic).

3. Ús característic de l’edifici
El Parlament de Catalunya té, principalment, un ús parlamentari. Forma part
fonamental de l’Administració pública i desenvolupa activitats de gestió pròpies
d’un parlament: representa el poble de Catalunya, exerceix la potestat
legislativa, aprova els pressupostos de la Generalitat i controla i impulsa l’acció
política del Govern.
L’ús de l’edifici, pel que fa al desenvolupament i el compliment normatius, és
l’administratiu. S'han de tenir en compte usos específics per als diferents espais
que poden ésser establerts per normatives que són aplicables.
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LOT 1: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DELS
EQUIPAMENTS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
DE LES ALES NORD I SUD DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA

I. ANTECEDENTS I INFORMACIÓ PRÈVIA

1. Objecte
L’objecte d’aquesta licitació és el subministrament i la instal·lació de nous
sistemes de climatització i ventilació per a diferents zones de despatxos i sales
de reunions del Parlament de Catalunya, així com la posterior legalització, el
manteniment durant el període de garantia i la connexió i la integració amb el
programari de gestió i control dels sistemes de climatització existents a la resta
del Palau. Aquests nous sistemes de climatització seran propis per a cada ala i
independents de la resta de l’edifici.

2. Antecedents
Els equips de climatització de les plantes baixa i noble de les ales nord i sud del
Parlament de Catalunya tenen entre dotze i disset anys en funció de l’any de
recuperació i habilitació dels espais. Com la majoria dels equips de climatització
d’aquestes èpoques, utilitzen el gas refrigerant R-22. L’ús d’aquestes
instal·lacions es considera intensiu, ja que la producció i la ventilació estan en
funcionament una mitjana de dotze hores diàries. Els rendiments, però, han
disminuït molt respecte de les dates d’instal·lació i generen un gran desconfort.
Aquests equips no estan governats pel sistema de control centralitzat de la
climatització i no es poden programar ni monitoritzar adequadament els
paràmetres de la instal·lació. Aquest fet provoca uns consums descontrolats i
un confort molt baix per als usuaris. Consegüentment, hi ha un alt grau
d’incidències conductives i correctives. El cost d’aquestes reparacions i la manca
de materials de recanvi n’aconsellen la substitució immediata.
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3. Objectius
Amb la substitució del equips de climatització i ventilació es pretén assolir com
a objectiu principal la millora del confort tèrmic dels usuaris dels diferents
despatxos i sales de reunions, així com la millora de l’eficiència energètica de
tot el sistema.
Els despatxos i les sales de reunions s’ubiquen a les plantes baixes i noble de
les dues ales del Palau del Parlament, l’ala dreta (sud) i l’ala esquerra (nord). A
causa de la sectorització pròpia dels espais, les dimensions i l’assolellament
diferenciat (despatxos amb orientació a nord i despatxos amb orientació a sud),
cal que el sistema de climatització proposat sigui prou versàtil i sectoritzat per
a permetre un ús i un manteniment eficients.
Per tant, les noves instal·lacions de climatització i ventilació han d’assolir el
manteniment de les condicions de treball dels equips amb el menor cost
econòmic possible, disminuir el consum d’energia, allargar la vida útil de les
màquines pel fet de disposar de bons rendiments de funcionament i, en
definitiva, fer-ne un ús més eficient.
Cal tenir molt present que l’edifici, seu del Palau del Parlament de Catalunya,
està catalogat com a monument historicoartístic d’interès nacional. Per aquest
motiu, el conjunt del sistema de climatització i ventilació que es proposi s’haurà
d’integrar amb l’arquitectura interior dels espais i haurà d’ésser respectuós amb
la imatge exterior i la volumetria del Palau.
La substitució d’aquests equips suposa que s’ha d’alliberar l’espai de qualsevol
ús fins que finalitzin les obres i la instal·lació dels nous equips i, per tant, no hi
podrà haver cap activitat ni a l’ala dreta ni a l’ala esquerra. El temps previst
d’execució, tenint present que s’actuarà simultàniament a les dues ales amb dos
equips independents, és d’entre deu i dotze setmanes.
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4. Dades de l’espai objecte del projecte: les ales nord i sud
Les construccions adjacents del Palau del Parlament no pertanyen a l’edifici
històric del segle XVIII. Les ales nord i sud es van construir posteriorment per a
resoldre un requeriment d’ampliació de l’espai en tornar a canviar l’ús de
l’edifici.
El projecte de palau reial restà inacabat i sense destinació fins al 1900, quan un
dictamen de la Comissió Municipal de Governació proposà destinar l’edifici a
Museu Municipal d’Art.
L’espai disponible era insuficient per a les col·leccions, de manera que s’amplià
l’edifici afegint-hi dues ales laterals. La construcció, sota la direcció de
l’arquitecte Pere Falqués, fou molt lenta i durà des de l’any 1904 fins al 1915.

Construcció de les ales del Museu
Pere Falqués projectà les dues ales només a la planta baixa i amb claraboies
perquè hi hagués il·luminació zenital a l’espai interior. Eren dues galeries
plegades en angle recte, que deixaven dos patis oberts a dreta i a esquerra de
la vella façana de l’edifici de l’arsenal. Construïdes amb pedra de Montjuïc i
rajola vermella (els mateixos materials de l’edifici del s. XVIII) i en les façanes
es disposà un seguit de fornícules rodones per a contenir-hi vint-i-quatre busts
d’artistes catalans o relacionats amb la història de l’art català. Són obres
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d’encàrrec, algunes de les quals foren realitzades pels escultors més coneguts
de l’època.
L’any 2000 es va iniciar un projecte arquitectònic per a generar dues plantes a
cadascuna de les naus laterals. En una primera fase es van ocupar les plantes
superiors amb despatxos i sales de reunions. No fou fins al 2006 que no es van
recuperar i habilitar els espais de la planta baixa. Aquestes obres van comportar
la construcció d’un forjat intermedi, l’obertura de finestres en façana, la
distribució interior, la dotació d’instal·lacions, cambres higièniques, una escala i
un ascensor de comunicació entre les dues plantes, entre altres actuacions.
La distribució d’aquests espais es va resoldre amb un passadís central i
despatxos a cada costat del passadís, amb mampares de fusta a la planta noble
i mampares de vidre a la planta baixa. Al final del passadís hi ha sales de
reunions i espais diàfans. Aquestes mampares permeten una certa flexibilitat de
l’espai i confereixen prou versatilitat per a permetre agrupar dos despatxos,
generar accessos interiors entre despatxos, convertir un despatx en sala de
reunions, etcètera.
Cada planta té una superfície de 720 m2 i es distribueixen fins a vint-i-un
despatxos, lavabos, espai tècnic per a instal·lacions, sales de reunions i espai
comú d’administració, entre d’altres. L’altura lliure és de 3,50 m.
Per tal de garantir la confidencialitat dels despatxos, es van instal·lar mampares
acústiques i es van construir barreres fòniques entre el fals sostre i el forjat.
Cada despatx té una superfície similar de 16 m2 i, depenent de la distribució, hi
pot haver fins a quatre llocs de feina per despatx. El mobiliari interior i la dotació
d’instal·lacions de cada despatx és similar.
L’altura útil d’aquests espais, des del terra fins al fals sostre, és de 3,50 m.
Aquestes

altures

generen

uns

falsos

sostres

amb

unes

dimensions

considerables, de més d’un metre i mig d’altura, per on transcorren totes les
instal·lacions

elèctriques,

de

climatització,

contra

incendis,

megafonia,

seguretat, desguassos, etcètera.
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L’accés i la comunicació amb la resta de l’edifici es fa per mitjà de dues passeres
ubicades únicament a la planta noble de les dues ales. Les plantes baixes es
comuniquen amb la planta noble mitjançant dos conjunts d’escales i un
ascensor. Les plantes baixes estan comunicades amb els patis exteriors de la
biblioteca (ala sud) i del bar restaurant (ala nord) i amb els passadissos laterals
de seguretat mitjançant sortides d’emergència.
La façana posterior de l’edifici presenta un passadís perimetral de 3,50 m
d’amplada. Aquest espai servirà per a aplegar el material d’obra, situar-hi les
casetes d’obra en cas necessari, dur-hi a terme les descàrregues de material,
etcètera.

5. Sistemes de climatització i ventilació actuals
Els actuals sistemes de climatització i ventilació de les ales nord i sud són propis
de cada ala i independents de la resta de l’edifici.
El sistema de climatització actual és format per un total de 16 bombes de calor
aigua-aire, 2 climatitzadors d’aire primari i 114 ventiloconvectors (fan-coils),
tipus casset i consola, repartits entre les dues plantes de les dues ales, amb una
instal·lació hidràulica a dos tubs. En algunes zones hi ha, a més, sistemes
d’expansió directa tipus split 1x1; en total, 12 unitats.
El sistema de ventilació actual es duu a terme en general a través del mateix
ventiloconvector amb aportació d’aire prèviament tractat al climatitzador d’aire
primari, en el cas de les unitats tipus casset, o de reixes al sostre. L’extracció
de l’aire es produeix des dels passadissos.
L’aire primari o de ventilació s’aconsegueix amb dos climatitzadors, un per ala,
ubicats a les cobertes, destinats a introduir aire temperat de renovació a cada
despatx i sala de reunions.
La vida útil d’aquests equips ha estat superada amb escreix i actualment no
garanteixen les condicions mínimes de confort climàtic ni d’eficiència energètica.
La resolució de qualsevol incidència tècnica és de difícil reposició per falta de
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recanvis i el control sobre els paràmetres de confort és molt limitat. Aquest fet
obliga a un manteniment conductiu permanent al qual s’han de dedicar molts
recursos humans i materials.
Les bombes de calor, les unitats exteriors i els climatitzadors d’aire primari
actuals estan ubicats a la coberta de cadascuna de les diferents ales del
Parlament, tal com es mostra en l’annex 2.1 d’aquest plec.
Actualment, el sistema de climatització de les ales nord (esquerra) i sud (dreta)
del Parlament es divideix en un total de nou i deu zones, respectivament.
Cadascuna d’aquestes zones disposa de la seva pròpia bomba de calor o unitat
exterior, segons el cas, situades totes a la planta coberta corresponent, mentre
que cada ala disposa d’un únic climatitzador d’aire primari per al sistema de
ventilació de la totalitat de les plantes baixa i noble de la zona.
Els equips instal·lats, en funció de la zona higrotèrmica, de la planta i de l’ala,
són els següents:
ALA DRETA: Planta noble
ZONA A

Bomba de calor aigua-aire CLIMAVENETA HRAN-0061

6 cassets fan-coil ROCA HKH-15A15/DWK-432 E.1
ZONA B

Bomba de calor aigua-aire CLIMAVENETA HRAN-0061

5 cassets fan-coil ROCA HKH-15A15/DWK-432 E.1
ZONA C

Bomba de calor aigua-aire CLIMAVENETA HRAN-0071

6 cassets fan-coil ROCA HKH-15A15/DWK-432 E.1
ZONA D

Bomba de calor aigua-aire CLIMAVENETA HRAN-0071

3 cassets fan-coil ROCA HKH-15A15/DWK-432 E.1
2 cassets fan-coil ROCA HKH-15A15/DWK-632 E.1
ZONA E

Bomba de calor aigua-aire CLIMAVENETA HRAN-0061

2 cassets fan-coil ROCA HKH-15A15/DWK-432 E.1
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2 equips fan-coil CARRIER 42YM75F
ZONA F

1 unitat exterior HITACHI RAC-35WX8

1 unitat interior RAC-35WX8
ZONA G-J

4 unitats exteriors GENERAL AOH118RZCL

4 unitats interiors ASUS-18R
ALA DRETA: Planta baixa
ZONA N

Bomba de calor aigua-aire CLIMAVENETA HPAN/FP-115

10 cassets fan-coil ROCA DWK-232-2T
ZONA O

Bomba de calor aigua-aire CLIMAVENETA HPAN/FP-115

13 cassets fan-coil ROCA DWK-232-2T
ZONA P

Bomba de calor aigua-aire CLIMAVENETA HPAN/FP-125

4 equips fan-coil CARRIER 42NM33SF
ZONA S

1 unitat exterior GENERAL SPLIT ASG 12U

1 unitat interior SPLIT ASG 12U
ALA DRETA: Ventilació
Bomba de calor aigua-aire HPAN 152/B
1 climatitzador d’aire primari RENSAIR G 04
ALA ESQUERRA: Planta noble
ZONA A

Bomba de calor aigua-aire CLIMAVENETA HRAN-0071

6 cassets fan-coil ROCA HKH-15A15/DWK-432 E.1
ZONA B

Bomba de calor aigua-aire CLIMAVENETA HRAN-0061

5 cassets fan-coil ROCA HKH-15A15/DWK-432 E.1
ZONA C

Bomba de calor aigua-aire CLIMAVENETA HRAN-0061
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6 cassets fan-coil ROCA HKH-15A15/DWK-432 E.1
ZONA D

Bomba de calor aigua-aire CLIMAVENETA HRAN-0071

3 cassets fan-coil ROCA HKH-15A15/DWK-432 E.1
2 cassets fan-coil ROCA HKH-15A15/DWK-632 E.1
ZONA E

Bomba de calor aigua-aire CLIMAVENETA HRAN-0061

2 cassets fan-coil ROCA HKH-15A15/DWK-432 E.1
2 equips fan-coil CARRIER 42YM75F
ZONA F

1 unitat exterior GENERAL SPLIT ASG 12U

1 unitat interior SPLIT ASG 12U
ZONA G-J

4 unitats exteriors GENERAL AOH118RZCL

4 unitats interiors ASUS-18R
ALA ESQUERRA: Planta baixa
ZONA O

Bomba de calor aigua-aire CLIMAVENETA HPAN/FP-0101FF

10 cassets fan-coil ROCA DWK-232-2T
4 equips fan-coil CARRIER 42NM33SF
ZONA P

Bomba de calor aigua-aire CLIMAVENETA HPAN/FP-0101FF

13 cassets fan-coil ROCA DWK-232-2T
ZONA R

1 unitat exterior GENERAL SPLIT ASG 12U

1 unitat interior SPLIT ASG 12U
ALA ESQUERRA: Ventilació
Bomba de calor aigua-aire HPAN 152/B
1 climatitzador d’aire primari RENSAIR G 04
Característiques de l’aire condicionat:
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Bombes de calor, aire-aigua, marca CLIMAVENETA model HARAN-0071, amb les
característiques tècniques següents:
Capacitat de refrigeració

18,2 kW

Capacitat de calefacció

20,9 kW

Consum elèctric

6 kW

Bombes de calor, aire-aigua, marca CLIMAVENETA model HARAN-0061, amb les
característiques tècniques següents:
Capacitat de refrigeració

14,2 kW

Capacitat de calefacció

16 kW

Consum elèctric

5 kW

Bombes de calor, aire-aigua, marca CLIMAVENETA model HAPAN-FP125, amb
les característiques tècniques següents:
Capacitat de refrigeració

25,6 kW

Capacitat de calefacció

29,5 kW

Consum elèctric

9 kW

Bombes de calor, aire-aigua, marca CLIMAVENETA model HAPAN-FP115, amb
les característiques tècniques següents:
Capacitat de refrigeració

21,2 kW

Capacitat de calefacció

24,4 kW

Consum elèctric

8,2 kW

Bombes de calor, aire-aigua, marca CLIMAVENETA model HAPAN-FP152/B, amb
les característiques tècniques següents:
Capacitat de refrigeració

25,6 kW

Capacitat de calefacció

29,5 kW
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Consum elèctric

9 kW

Bombes de calor, aire-aigua, marca CLIMAVENETA model HAPAN-FP0101FF,
amb les característiques tècniques següents:
Capacitat de refrigeració

25,6 kW

Capacitat de calefacció

29,5 kW

Consum elèctric

9 kW

Equips fan-coil, tipus casset, marca ROCA York model DWK 432, amb les
característiques tècniques següents:
Capacitat de refrigeració

3.950 W

Capacitat de calefacció

4.900 W

Cabdal d’aire (alt/mitjà/baix)

840/730/615 m3/h

Motor (alt/mitjà/baix)

70/60/53 W

Dimensions amb vàlvula

665x575x300 mm

Dimensions sense vàlvula

575x575x300 mm

Equips fan-coil, tipus casset, marca ROCA York model DWK 232, amb les
característiques tècniques següents:
Capacitat de refrigeració

2.350 W

Capacitat de calefacció

3.100 W

Cabdal d’aire

700 m3/h

Motor

64 W

Equips fan-coil, tipus casset, marca ROCA York model DWK 632, amb les
característiques tècniques següents:
Capacitat de refrigeració

5.450 W

Capacitat de calefacció

6.200 W

Cabdal d’aire

895 m3/h
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Motor

64 W

Equips fan-coil, tipus consola, marca CARRIER model 42YM75F, amb les
característiques tècniques següents:
Capacitat de refrigeració

4.900 W

Capacitat de calefacció

7.800 W

Cabdal d’aire

300 m3/h

Motor

100 W

Dimensions

543x1192x220 mm

Equips fan-coil, tipus casset, marca GENERAL model ASUS-18 R, amb les
característiques tècniques següents:
Capacitat de refrigeració

4.500 W

Capacitat de calefacció

4.950 W

Cabdal d’aire

850 m3/h

Aire condicionat de només fred marca GENERAL model ASG-12F, amb les
característiques següents:
Capacitat de refrigeració

3.400 W

Cabdal d’aire

430 m3/h

Consum elèctric

1.200 W

6. Ús de la climatització i la ventilació
Els despatxos i les sales de reunions situats a les ales més extremes de l’edifici
tenen un ús diari durant tot l’horari d’obertura, és a dir, de les 8.00 h a les 20.30
h, ininterrompudament.
El servei de neteja inicia la jornada a les 6.00 del matí i la seva programació els
permet engegar la climatització durant l’estona que dediquen a les tasques de
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neteja dels despatxos i sales de reunions. Un cop finalitzada la neteja dels espais
tenen la indicació d’apagar la climatització.
Tal com es planifica la climatització a la resta de l’edifici, els sistemes de
ventilació arrenquen a les 6.00 h del matí i els sistemes de climatització a les
8.00 h. Atès que actualment la climatització de les ales no es pot programar, un
rellotge ubicat al quadre elèctric inicia i finalitza les maniobres.
Per raons organitzatives, l’ocupació dels despatxos i les sales de reunions és
molt irregular i variable. Per tant, la zonificació de la climatització i la seva
utilització ha d’anar lligada amb l’ús dels espais.

II. CONDICIONS GENERALS

1. Ubicació de les noves instal·lacions de climatització i ventilació
Es preveu alliberar l’espai que actualment ocupen les unitats exteriors, incloses
les bancades d’obra que permeten un correcte repartiment de càrregues, els
conductes de ventilació i qualsevol element de les actuals instal·lacions de
climatització a les cobertes de les ales.
Cal preveure una agrupació a la part central de la coberta que millori la imatge
estètica del conjunt.

En la proposta, tots els equips i elements exteriors

necessaris s’han d’ubicar a la coberta de les mateixes ales, sobre bancades
prèviament calculades per a suportar el pes dels equips, tal com es mostra en
l’annex 2.1 d’aquest plec. El pes aproximat de totes les unitats exteriors de cada
ala és de 4.560 kg. L’agrupació dels equips a la zona central ha de millorar els
recorreguts i els corresponents passos entre forjats de les instal·lacions
frigorífiques i dels conductes de ventilació.

Els nous passos verticals i

horitzontals que ha de dur a terme l’empresa adjudicatària han de millorar la
seguretat durant l’execució i el futur manteniment de la instal·lació.
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Les unitats exteriors han d’estar protegides per unes tanques en tot el seu
perímetre de no més de 2 m d’altura per tal de garantir un bon aïllament acústic
i una millor imatge estètica del conjunt. Aquest tancament ha d’ésser aprovat
pel Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat (DIES). Aquest
tipus de tancament ha d’ésser el mateix que es proposarà posteriorment per a
altres cobertes de l’edifici on també s’ubiquen màquines de climatització, fora
de l’àmbit de la present licitació.
Es fa avinent que el Palau del Parlament de Catalunya és un edifici catalogat,
raó per la qual es considera imprescindible que qualsevol cos que sobrepassi la
rasant de la coberta tingui una protecció visual, concordi amb l’edifici i no suposi
cap ingerència excessiva en la volumetria general de l’edifici.
Les unitats interiors tipus casset o tipus ventiloconvectors s’hauran d’ubicar al
mateix lloc que les actuals. Els falsos sostres dels despatxos són de lamel·les
metàl·liques i es pretén que la substitució de les cassets de sostre no impliqui
un canvi en llurs dimensions (600 x 600 mm).

2. Calendari d’actuacions
El primer requeriment que cal tenir present és el període limitat d’execució. Per
a dur a terme el subministrament, la instal·lació, la posada a punt i la legalització
dels equips, es disposa únicament del període sense activitat parlamentària que
es produeix entre legislatures.
Concretament, s’hauran d’iniciar les tasques de desconnexió i desmantellament
una vegada finalitzi la legislatura actual. Aquesta data no té una previsió
concreta, tot i que es pot preveure que serà durant el transcurs de l’any 2018.
Paral·lelament a la posada a punt dels equips, s’haurà de tramitar l’expedient
de legalització de la nova instal·lació.
Una vegada iniciat el període entre legislatures, es disposarà de dos mesos fins
que es convoquin unes noves eleccions i s’iniciï una nova legislatura.
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Aquests terminis tan ajustats comportaran l’encavallament de diferents fases
d’execució i la necessitat d’uns rendiments de treball adequats per a assolir els
terminis establerts. S’haurà de definir un pla de treball coherent, que serà
avaluat. Aquest pla de treball haurà de concretar les diferents fases, els recursos
que s’hi preveuen, els equipaments i elements auxiliars necessaris, etcètera.
Per aquest motiu, es considera imprescindible doblar els equips de treball per a
permetre de treballar simultàniament a les dues ales. Aquests equips de treball
hauran d’estar dirigits per una direcció tècnica permanent i a peu d’obra fins
que finalitzin les obres i el subministrament i la instal·lació dels equips de
climatització i ventilació.
Les principals actuacions previstes consisteixen en el següent:
– Treballs previs: retirada de mobiliari, protecció de paviments i paraments
verticals, habilitació d’accessos, muntatge de bastides mòbils, etcètera.
– Enderrocs: retirada, i posterior gestió dels residus, de les unitats exteriors
ubicades a la coberta amb l’ajuda d’una grua de gran tonatge. Desmuntatge del
fals sostre del 100% del passadís i d’una superfície aproximada d’un 40% de
cada despatx per a la seva posterior recol·locació. Retirada, i posterior gestió
dels residus, de les unitats interiors, recuperació i gestió dels gasos refrigerants,
les canalitzacions, aïllaments, conductes, línies frigorífiques, escomeses
elèctriques, safates, elements de suport, elements de difusió, etcètera, dels
antics equips de climatització.
– Habilitació d’un espai a la coberta per a ubicar-hi els nous climatitzadors i les
unitats exteriors. Enderroc d’uns 65 m2 de coberta ventilada de ceràmica, reforç
estructural mitjançant una estructura metàl·lica per a suportar un pes aproximat
de 5.500 kg, impermeabilitzacions, paviments, desaigües, nous accessos, línies
de vida, tancaments lleugers, etcètera. Subministrament de les unitats exteriors
amb una grua de gran tonatge, a causa de la longitud de la ploma i el pes
previst.
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– Obertura de nous passos horitzontals i verticals per a conductes de ventilació
des de la planta coberta fins al sostre de la planta baixa travessant dos forjats.
Reconstrucció dels espais, enguixats i pintats de paraments horitzontals i
verticals, etcètera.
– Instal·lació de refrigerant, de conductes de ventilació i difusió fins a cada punt
terminal. Instal·lació de les cassets i dels ventiloconvectors. Connexions
elèctriques, de maniobra i control.
– Instal·lacions elèctriques per a alimentar els equips interiors i exteriors,
instal·lacions de sanejament i desguàs.
– Posada a punt dels equips i integració en el programari de control. Legalització
de la instal·lació.

3. Implantació
Prèviament a l’inici de qualsevol actuació, s’haurà de concretar amb el DIES la
implantació d’aquesta, els accessos, el control d’accessos, els horaris, els espais
d’abassegament, la ubicació dels contenidors, la senyalització, l’oficina tècnica
on es podrà consultar la documentació del projecte, els dies i els horaris de les
visites setmanals, els requeriments particulars de les instal·lacions elèctriques i
de xarxa, la definició dels diferents agents que hi intervindran, etcètera.

4. Horaris
L’horari habitual del Parlament de Catalunya és de 8.00 h a 20.30 h (el mes
d’agost l’horari és de 8.00 h a 15.00 h). Atès que l’actuació es preveu en el
període entre legislatures, l’horari de treball de l’empresa adjudicatària podrà
ésser de 7.00 h a 20.00 h, de dilluns a dissabte.
En cas de requerir més hores de feina fora d’aquest horari, es promourà
treballar, prioritàriament, els dies festius, en lloc de fer-ho a les nits.

5. Accessos
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Es preveu que tot el personal d’obra i de subministrament i instal·lació necessari
per a dur a terme les tasques descrites accedeixin per la porta d’emergència
dels passadissos laterals dret i esquerre del Parlament de Catalunya. Cal
remarcar que l’accés del passadís lateral esquerre coincideix amb l’accés de les
mercaderies del bar restaurant i, juntament amb el passadís lateral dret, formen
part dels recorreguts d’evacuació de l’edifici. Per tant, s’hauran de mantenir
nets, lliures de qualsevol obstacle i en bon estat.
Cada cop que s’accedeixi a la zona d’obres o se’n surti caldrà acreditar-se amb
el document nacional d’identitat, mitjançant uns controls que faciliti l’empresa
adjudicatària mateixa. Aquest requeriment és tant per al personal tècnic com
per als operaris.
Aquests accessos tenen les dimensions necessàries perquè hi accedeixin les
persones i són aptes per a l’accés de materials de dimensions mitjanes i petites.
També són aptes per a accedir-hi amb carros de grans dimensions i transpalets,
sempre que el paviment de marbre estigui protegit correctament.

6. Recorreguts interns pel Parlament fora de les zones d’execució
No es preveu cap recorregut per l’interior de l’edifici fora de les zones del
projecte. Es preveu tancar les passeres de comunicació entre la planta noble i
les ales nord i sud. D’aquesta manera, els accessos i els recorreguts interiors
per l’ala restaran limitats a l’espai propi del projecte.
Amb caràcter general, es prohibeix la utilització dels ascensors i només
s’autoritzaran els carros, els carretons i els transpalets que estiguin equipats
amb rodes de goma que evitin ratllades als paviments de fusta o marbre. El pes
dels transpalets serà limitat i s’evitarà de passar per sobre de trapes d’arqueta.
Els recorreguts fora de les zones d’execució hauran d’ésser autoritzats
prèviament i ésser supervisats per l’encarregat, el qual haurà de vetllar per llur
correcta senyalització, neteja, ordre i discreció.
S’haurà d’evitar generar sorolls i pols en la mesura possible.
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7. Personal
L’adjudicatari ha de presentar un equip tècnic i uns operaris qualificats per a
dur a terme les obres i els subministraments establerts, i també per a acomplir
totes les intervencions que se’n derivin. Els treballs han d’ésser duts a terme
únicament per personal autoritzat.
L'empresa adjudicatària ha de designar un responsable tècnic de les obres i els
subministraments establerts, el qual serà l'interlocutor amb els responsables del
DIES, durà a terme la direcció tècnica i generarà la documentació necessària.
El responsable tècnic ha d’assistir diàriament al Parlament per a verificar el
compliment correcte de la programació.
Les obligacions principals de la direcció tècnica són, entre d’altres:
– Assumir la gestió tècnica de tots els serveis contractats i tenir la representació
dels serveis subcontractats, quan sigui necessària la seva actuació o presència.
– Donar les instruccions necessàries i distribuir la feina diària per al compliment
dels treballs descrits en aquest plec.
– Controlar diàriament tots els treballs que es facin en l’àmbit objecte d’aquest
contracte.
– Atendre els requeriments formulats pels responsables del DIES i resoldre les
qüestions que aquests li plantegin per a l’execució dels treballs.
– Detectar i planificar les actuacions.
– Controlar el compliment de tota la normativa aplicable, especialment de la
normativa tècnica i ambiental.
– Controlar el personal, la maquinària, les eines i els materials.
– Estendre les actes de les reunions setmanals.
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– Disposar de capacitat executiva i resolutiva per a poder autoritzar despeses
econòmiques per a les comandes de material, subcontractacions de serveis,
etcètera.
L’empresa adjudicatària i el personal destinat a l’execució del contracte han de
tenir la documentació tècnica necessària per a dur a terme les tasques definides
en aquest plec, com ara carnets d’instal·lador, homologació, etcètera. El
personal ha de tenir la qualificació necessària i disposar, a càrrec de l’empresa
adjudicatària, de les eines, els estris i la maquinària necessaris per a dur a terme
els treballs, i estar format i instruït adequadament en l’ús d’aquestes eines.
Si per acumulació de feina, especialització dels treballs o altres circumstàncies
sobrevingudes, el personal destinat a l’execució del contracte no pot fer la feina
en el temps previst i cal personal addicional, l’empresa adjudicatària ha
d’ampliar aquest personal per a cobrir aquestes necessitats puntuals sense cap
càrrec addicional.
Si per activitats parlamentàries imprevistes o actes institucionals algunes
tasques no es poden fer durant l’horari laboral habitual del Parlament i s’han de
fer en dia festiu, l’empresa adjudicatària les ha de fer sense cap càrrec
addicional.
La necessitat de dur a terme aquestes tasques fora de l’horari habitual es
valorarà conjuntament entre la direcció tècnica de l’empresa adjudicatària i els
responsables del DIES.
A l’inici del contracte, l’empresa adjudicatària ha de proposar el personal
destinat a dur a terme els treballs a les dependències del Parlament. La proposta
ha d’incloure les dades més rellevants de cada persona. Si els responsables del
DIES estan disconformes amb el rendiment o el comportament d’alguna de les
persones proposades, l’empresa adjudicatària ha de proposar alguna alternativa
fins que s’arribi a un acord entre les dues parts.
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El personal de l’empresa adjudicatària ha de dur a terme les seves tasques
uniformat i identificat amb una targeta d’identificació de l’empresa o facilitada
pel Parlament, en què han de constar el nom i els cognoms i la fotografia.
Aquesta targeta ha d’ésser visible en tot moment i el personal s’ha de sotmetre
a les mesures de control i seguretat que s’apliquen al Parlament.
L’empresa adjudicatària ha de proporcionar al seu personal formació específica
en matèria de prevenció de riscos laborals i de gestió ambiental.
El personal de l’empresa adjudicatària ha de vetllar en tot moment per l’ordre i
la neteja dels espais on es facin els treballs. Ha de tenir cura en la utilització de
màquines portàtils, la projecció de partícules, la formació d’espurnes, la
col·locació d’eines i paquets en passadissos, els sorolls, etcètera.
Les cobertes de les dues ales estan dotades de línies de vida i punts d’ancoratge
homologats i revisats anualment. El personal ha de disposar dels equips de
protecció individuals (EPI) necessaris per a utilitzar aquests equipaments de
seguretat i ha d’estar format en llur utilització. Una vegada finalitzada l’execució
del contracte, l’empresa adjudicatària haurà de tornar a homologar tots els
elements de seguretat.
L'empresa ha de complir, amb relació al personal assignat, les normes i els
procediments en matèria de prevenció de riscos laborals, d'acord amb la
legislació vigent (Llei de l’Estat 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de
riscos laborals), per la qual cosa ha d’aportar una còpia de l'avaluació de riscos
laborals dels treballadors al servei de prevenció de riscos laborals del Parlament,
per a dur a terme la coordinació d'activitats empresarials en matèria de
prevenció de riscos, complint, en tots els casos, el que estableixen l'article 24
de la Llei de l’Estat 31/1995 i el Reial decret 171/2004.

8. Visites setmanals
El responsable tècnic ha d’assistir a una reunió setmanal, com a mínim, amb els
responsables del DIES mentre duri l’execució que li ha estat adjudicada.
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En aquestes reunions, s’han de programar les feines, detectar incidències,
proposar

solucions

tècniques,

avaluar

situacions

de

risc,

revisar

les

certificacions, etcètera.
A l’inici de l’execució, s’han de determinar el dia i l’hora de les visites setmanals.
El responsable tècnic ha de redactar una acta després de cada reunió, la qual
ha d’ésser validada pels responsables del DIES.
Si

se

sol·liciten

informes

parcials,

documents

complementaris,

actes

específiques, etcètera, el responsable tècnic té l’obligació de presentar-los.
S’ha de lliurar tota la documentació tècnica dels equips instal·lats i els esquemes
de funcionament de tota la instal·lació, i també tota la documentació gràfica i
escrita del que realment s’ha executat, és a dir, els plànols d’obra acabada (asbuilt).

III. EXECUCIÓ

1. Treballs previs
S’ha de preparar l’espai interior, retirant i protegint adequadament tot el
mobiliari dels despatxos i les sales de reunions. Si s’ha de traslladar mobiliari,
se n’ha de pactar la ubicació provisional amb el DIES. Si els responsables del
DIES ho consideren necessari, l’empresa adjudicatària s’ha de responsabilitzar
del transport i l’emmagatzematge de tot el mobiliari necessari per a l’execució
correcta de les feines, sense cap cost addicional.
S’han de protegir els paviments, les mampares i les parets, i s’ha de retirar tot
el fals sostre dels passadissos, fent-ne un marcatge correcte per a reposar-lo
posteriorment. A l’interior dels despatxos, s’ha de retirar, marcar i reposar el
fals sostre necessari per a poder substituir la casset i ubicar-hi les noves reixes
de distribució d’aire. En cas que el fals sostre no es pugui tornar a instal·lar
perquè s’ha deteriorat durant el desmuntatge, l’empresa adjudicatària es
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responsabilitzarà de subministrar i instal·lar un fals sostre de les mateixes
característiques.
Abans de tancar el fals sostre, s’ha de fer una revisió exhaustiva de l’estat de
totes les instal·lacions que hi ha en aquest espai, per a garantir que no s’hagi
malmès cap element o instal·lació existent.

2. Enderrocs i obertura de passos de conductes
La primera actuació consistirà en una desconnexió i un desmantellament
programat dels sistemes de climatització i ventilació actuals. Aquestes tasques
inclouen la retirada dels equips de producció ubicats a l’exterior sobre el terrat,
la recuperació dels sistemes hidràulics i la retirada de les bombes de calor, la
xarxa elèctrica, les conduccions i tots els conductes de distribució d’aire que són
a la coberta. Es preveu la utilització d’una grua de gran tonatge a causa de la
longitud de la ploma i el pes previst.
S’ha de preveure l’enderrocament de la zona de la coberta on s’ubicaran les
noves bombes de calor i els climatitzadors. També s’han de tenir en compte les
condicions climatològiques i, en tot cas, protegir l’espai enderrocat per a evitar
filtracions d’aigua, intrusions d’animals, despreniments, etcètera, fins que no es
torni

a

tancar

i

impermeabilitzar

tot

l’espai.

S’hauran

de

tancar

i

impermeabilitzar totes les obertures de la coberta per on transcorren
actualment els conductes de ventilació.
S’han de fer tots els passos verticals i horitzontals necessaris per a integrar els
conductes de ventilació, les instal·lacions de refrigerants, elèctriques i de
comunicació, i s’han d’estintolar tots els elements estructurals necessaris,
protegir tots els elements de possibles despreniments, etcètera.
Una vegada retirats els equips i les unitats exteriors, s’hauran de traslladar
immediatament a l’exterior de l’edifici, sia al passadís posterior sia al lateral, on
s’ubicaran els contenidors, ja que no es permetrà que romanguin dispersos per
la coberta del Parlament.
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Tots els elements que es retirin s’hauran de segregar per tipologia de residu i
hauran d’anar a la deixalleria o al gestor de residus autoritzat. S’haurà de
presentar un justificant del gestor de residus que n’acrediti el correcte
tractament.

3. Reforç de l’estructura de coberta
Independentment dels equips de climatització que es proposin i el pes que
comportin, l’empresa adjudicatària ha de fer una cala a la coberta i a la seva
estructura per a valorar la capacitat portant dels elements de suport i definir el
tipus de reforç estructural que haurà d’executar i la bancada on s’ubicaran els
equips i elements del sistema de climatització proposats.
Cal tenir molt present la cota exacta d’ubicació dels equips de producció i els
climatitzadors d’aire primari, per a evitar que sobrepassi la volumetria existent
de la coberta. També s’ha de presentar la secció que demostri que l’altura dels
equips i del tancament de tot el perímetre no sobrepassa la volumetria actual.
Cal l’aprovació expressa dels responsables del DIES per a validar la solució
proposada.
Aquest reforç estructural haurà d’anar acompanyat de la corresponent memòria
de càlcul visada per a certificar que suportarà les càrregues dels equips.
S’hauran de justificar els compliments definits en el Codi tècnic de l’edificació,
concretament en els documents bàsics DB-SE Seguretat estructural i DB-SE-AE
Accions en l’edificació.

4. Requeriments dels sistemes de climatització i ventilació
La proposta per al sistema de climatització de les ales extremes del Parlament
haurà d’ésser un sistema de volum de refrigerant variable propi per a cada ala
i independent de la resta de l’edifici –tal com és actualment– i que disposi del
seu propi sistema de control.
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El sistema de climatització haurà de garantir un mínim de dos sistemes de
producció independents per a cada planta i ala (zones higrotèrmiques), que
permetin de funcionar en mode calefacció i refrigeració simultàniament i la
recuperació de calor del sistema com a mesura d’eficiència energètica. Els
diferents equips de producció hauran de garantir el funcionament d’un mínim
del 50% de la instal·lació de cada zona en tot moment a l’edifici, per exemple,
conformant-se en mòduls amb un mínim de dos compressors per equip.
El sistema de ventilació haurà de disposar d’un mínim d’un climatitzador d’aire
primari independent per a cada planta de cada ala, amb bateria de refrigerant
com la resta d’equips de la proposta. Tots els climatitzadors d’aire primari
hauran de disposar de filtre de carbó actiu, atesa la proximitat de l’edifici amb
el parc zoològic. El sistema de ventilació proposat, més enllà de complir la
normativa vigent, haurà de vetllar per l’eficiència energètica del sistema i la
reducció de consums, amb mesures com la recuperació de calor, el sistema de
cabal variable en funció de l’ocupació real en cada moment i sistemes de
refredament gratuït (free-cooling).
Tots els equips de producció i climatitzadors d’aire primari proposats s’hauran
de col·locar a la zona central de la coberta de l’ala corresponent, sobre el reforç
estructural i la bancada prèviament executats per l’empresa adjudicatària, així
com els elements antivibratoris per a evitar les transmissions de sorolls i
vibracions a la resta de l’edificació. S’hauran de proposar solucions a la corrosió
dels elements metàl·lics que genera una ubicació tan propera al mar. També
s’hauran de proposar solucions per a evitar la possible corrosió que generen els
ocells que volen tot a l’entorn de l’edifici.
Atès que no es permet cap element intrusiu a l’interior, caldrà utilitzar l’espai
actual del fals sostre per a situar-hi els ventiloconvectors, els conductes, els
elements de difusió d'aire i la resta d'elements que siguin necessaris. Les
possibilitats de pas per als traçats de conductes, així com per a la ubicació dels
elements de difusió d'impulsió i retorn d'aire, estan limitades.
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Com a premissa fonamental, el pas de conductes dels sistemes de ventilació i
les canonades dels circuits de refrigerant s’haurà de fer aprofitant els passos
actuals en la mesura possible. En cas d’ésser insuficients, l’empresa
adjudicatària farà els nous passos horitzontals i verticals necessaris. En aquest
sentit, es podrà dur a terme el pas de conductes per l’interior dels falsos sostres.
Serà necessari el pas de conductes verticals des de la coberta fins al sostre de
la planta baixa i, atesa la dificultat constructiva i estructural que aquest pas
pugui comportar, se n’haurà de justificar la idoneïtat i la viabilitat tècnica.
Els conductes de ventilació hauran d’ésser de xapa i estar dotats dels registres
necessaris per a llur correcte manteniment, neteja i desinfecció.
Pel que fa a la ubicació dels elements de difusió de l’aire, haurà d’ésser possible
impulsar i retornar l'aire per mitjà, si cal, de noves obertures als falsos sostres,
tal com es mostra en l’annex 2.1 d’aquest plec.
S’haurà d’adjuntar a la proposta un estudi de difusió d'aire, per a visualitzar el
comportament de l'aire, la velocitat i les temperatures d’aquest a l'interior dels
despatxos i les sales de reunions.
El sistema haurà de fer possible el control de cada unitat interior de manera
independent i autònoma pels usuaris i també integrar-se en el sistema de
control general Trend. El sistema de control serà del tipus consola i se
n’instal·larà un per espai, evitant la utilització de comandaments a distància.
S’haurà de preveure la il·luminació exterior necessària per a il·luminar el
recorregut des de la sortida a la coberta fins a la zona central on s’instal·lin les
unitats exteriors.
Finalment, caldrà un panell per a cadascuna de les passeres d’accés a les ales
que indiqui la temperatura i la humitat general. Aquestes visualitzacions
s’hauran d’integrar amb l’espai i hauran d’ésser validades pel DIES. Per a
subministrar dades fiables als panells informatius, es requeriran un mínim de
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quatre sondes de qualitat de l’aire, de la temperatura i de la humitat a cada
planta de cada ala.
Tots els equips i elements del sistema ubicats a la coberta garantiran els espais
necessaris per a llur correcte funcionament i manteniment i es garantirà el nivell
sonor exigit per la normativa que és aplicable.
S’hauran d’adoptar mesures de seguretat que garanteixin que no es produiran
ni despreniments ni caiguda d’objectes a causa dels treballs a la coberta. Les
cobertes de les ales disposen de línies de vida i ancoratges de seguretat per a
minimitzar els riscos. Els operaris hauran d’utilitzar l’arnès permanentment. Les
passeres d’accés a les ales hauran d’estar tancades i amb la senyalització
corresponent per a evitar que s’hi pugui accedir. Per a dur a terme qualsevol
actuació fora de l’àmbit del projecte, caldrà la validació prèvia del DIES.
No es permeten sistemes amb torres de refrigeració.
No es preveu cap instal·lació de producció d’aigua calenta sanitària ni de
calefacció amb captació d’energia solar tèrmica, ni tampoc la producció
d’energia elèctrica per mitjà de captació solar fotovoltaica, atès que no són
necessàries per al desenvolupament del projecte. Tal com descriu la normativa
específica, en el cas dels edificis amb catalogació historicoartística, la instal·lació
d’aquests elements no és obligatòria.
Tota aquesta informació l’haurà de concretar l’empresa adjudicatària en un
projecte de climatització i ventilació, que n’haurà de permetre la legalització
posterior davant les administracions competents. Aquest projecte, que serà
avaluat, l’haurà d’elaborar un tècnic competent i haurà d’incloure el projecte de
seguretat i salut. També haurà de definir tots els paràmetres tècnics dels equips
i els sistemes proposats. Així mateix, caldrà incloure-hi un estudi detallat dels
sistemes de difusió que garanteixin la no estratificació de l'aire calent i el
repartiment correcte dels cabals d’aire tractat garantint les temperatures i
velocitats adequades.
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Per tant, s’haurà de justificar el compliment, com a mínim, del Codi tècnic de
l’edificació pel que fa als documents bàsics següents: DB-SI Seguretat en cas
d’incendi, DB-HR Protecció davant el soroll, DB-HS Salubritat i DB-HE2
Rendiment de les instal·lacions tèrmiques. Aquesta darrera exigència es
desplega en el Reial decret 1027/2007, del 20 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis i en la posterior correcció
d’errades; en el Reial decret 1826/2009, del 27 de novembre, pel qual es
modifica el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis i en la posterior
correcció d’errades, i en el Reial decret 238/2013, del 5 d’abril, pel qual es
modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del Reglament
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat pel Reial decret 1027/2007,
del 20 de juliol. Així mateix, s’haurà de justificar el compliment del Reglament
electrotècnic per a baixa tensió (REBT) en allò que el projecte ho requereixi.
Una vegada signat el contracte i abans de l’inici de l’execució, l’empresa
adjudicatària haurà de desenvolupar:
– Un pla de qualitat.
– Un pla de residus.
– Un pla de seguretat i salut, amb la designació d’un coordinador de seguretat
i salut propi.
Una vegada finalitzin el subministrament, la instal·lació i la posada a punt dels
equips, l’empresa adjudicatària haurà de dur a terme les accions següents:
– Legalitzar la instal·lació de climatització.
– Facilitar tota la documentació tècnica generada durant l’execució.
– Validar la implementació correcta en els sistemes de gestió Trend.
– Iniciar el període de garantia i manteniment dels equips.

5. Instal·lació elèctrica i de dades
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El Parlament disposa de quatre línies elèctriques des d’una sortida del TRF1 del
centre de transformació del Parlament per a alimentar el sistema de
climatització i ventilació actual.
– Sortida 4Q1. Aire condicionat ala dreta planta noble de 160 A reg. (80-100)A
cable RV 0,6/1kV 4x35+16 mm2 amb una longitud de 180 metres.
– Sortida 25Q1. Aire condicionat ala dreta planta baixa de 160 A 160A reg.
(125-160)A cable RV 0,6/1kV de 4x50+50mm2 amb una longitud de 180
metres.
– Sortida 2Q1. Aire condicionat ala esquerra planta noble de 160 A reg. (80100)A cable RV 0,6/1kV de 4x70+35mm2 amb una longitud de 80 metres.
– Sortida 33Q1. Aire condicionat ala esquerra planta baixa de 160 A reg. (125160)A 4x50+50mm cable RV 0,6/1kV de 4x50+50mm2 amb una longitud de 80
metres.
S'haurà de comprovar la idoneïtat d'aquestes línies elèctriques en funció de la
potència i caiguda de tensió màxima admissible requerida pel nou sistema de
climatització. En cas que aquestes línies elèctriques siguin insuficients,
l’empresa adjudicatària n’haurà de subministrar i instal·lar una de nova amb les
característiques tècniques requerides en el projecte i segons la normativa
vigent.
L’empresa adjudicatària haurà de subministrar i instal·lar el quadre elèctric i el
quadre de control i de maniobra de tota la instal·lació de climatització. Aquest
quadre serà l’únic element que es permetrà ubicar a l’interior de l’edifici per a
protegir-lo de les inclemències meteorològiques.
S’haurà de tenir molt present la protecció davant les distorsions harmòniques
que poden generar els components electrònics, els variadors de freqüència, els
convertidors de potència, etcètera, dels equips de climatització i ventilació a la
resta de la instal·lació elèctrica. S’haurà de mesurar la taxa de distorsió
harmònica (THD) per a verificar que no se sobrepassa el llindar permès.
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Totes les derivacions elèctriques es faran per mitjà d’una safata metàl·lica
tancada sobre uns suports que també haurà de subministrar l’empresa
adjudicatària.
La legalització de les instal·lacions de climatització inclourà tota la instal·lació
des d’aquest nou subquadre de control i maniobra.

6. Comunicació amb el programari de gestió i control
El sistema de control dels nous equips de climatització s'haurà de preveure
integrable en el sistema general de control i gestió de l'edifici, actualment Trend
Control Systems LTD. 963 v3.71. Es requereix que el sistema de control utilitzi
llenguatge obert, o que disposi d’una passarel·la que ho permeti, per a integrarse correctament amb els sistemes Trend.
S’haurà de fer la comunicació física entre el control dels equips i l’ordinador de
gestió i control situat a la planta baixa del Parlament mitjançant un cablejat de
dades o senyals. La distància aproximada entre els equips de climatització i la
sala on s’ubica l’ordinador de gestió i control és de 325 m des de l’ala esquerra
i 150 m des de l’ala dreta. La instal·lació d’aquest cablejat implicarà travessar
rases, arrambadors de fusta, safates metàl·liques, etcètera. Aquestes feines les
haurà de programar i validar el DIES, perquè no afectin l’ús diari del Parlament.
Finalment, caldrà implementar els nous equips en el programari de gestió i
control. Aquesta implementació consistirà a programar i introduir tota la
documentació tècnica, ajustar i validar els diferents paràmetres de gestió,
etcètera, per al funcionament correcte del sistema de control general i de la
integració dels elements de control i sondes del nou sistema de climatització.

7. Gestió energètica
Per a poder fer una valoració correcta dels paràmetres d’eficiència energètica,
es tindran en compte els conceptes de rendiment energètic, comptabilització
dels consums, recuperació de l’energia, etcètera.
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L’oferta haurà d’especificar amb exactitud i veracitat els valors següents:
– Factor d’eficiència energètica estacional (SEER). Factor d’eficiència energètica
global de la unitat, representativa de tota la temporada de refrigeració,
calculada com a demanda anual de refrigeració de referència dividida pel
consum anual d’electricitat per a refrigeració.
– Coeficient de rendiment estacional (SCOP). Coeficient global de rendiment de
la unitat, representativa de tota la temporada de calefacció designada (el valor
del coeficient de rendiment estacional correspon a una temporada de calefacció
determinada), calculat dividint la demanda anual de calefacció de referència pel
consum anual d’electricitat per a calefacció.
El projecte haurà de definir, d’una manera quantitativa i qualitativa, qualsevol
altre paràmetre que millori els rendiments energètics dels equips i els sistemes
proposats.
8. Descripció del manteniment
Durant el temps de vigència de garantia dels equips, l’empresa adjudicatària del
subministrament i la instal·lació dels sistemes de climatització és la responsable
del manteniment preventiu, correctiu i normatiu.
S’ha de presentar un pla de manteniment, que serà avaluat, en què s’han de
detallar totes les intervencions del manteniment preventiu necessàries per a
garantir els paràmetres de confort del projecte, allargar la vida útil dels equips
i garantir la màxima eficiència energètica possible. S’hi han de detallar tots els
elements (claus de pas, registres, elements de mesura, sondes, etcètera) que
millorin el manteniment del conjunt de la instal·lació.
Una vegada finalitzada la posada a punt dels equips, un operari de l’empresa
adjudicatària, durant les dues primeres setmanes, estarà present de manera
permanent al Parlament per a dur a terme les tasques pròpies del manteniment
conductiu, juntament amb el personal de l’empresa de manteniment del
Parlament.
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Caldrà disposar complementàriament d’un equip tècnic especialista per a
resoldre qualsevol incidència que pugui ocórrer en els equips i detallar els temps
de resposta durant la vigència de la garantia.
S’haurà de formar el personal de manteniment de les instal·lacions de
climatització del Parlament en el funcionament dels equips, per tal que dugui a
terme les principals accions del manteniment conductiu.
9. Formació
L’empresa adjudicatària ha de dur a terme la formació sobre el funcionament
de tots els elements de la instal·lació a l’empresa mantenidora dels sistemes de
climatització del Parlament de Catalunya.
L’empresa mantenidora dels sistemes de climatització serà la responsable de fer
el manteniment conductiu i, per tant, necessita disposar dels coneixements
mínims per a poder utilitzar diàriament els equips segons les necessitats de cada
moment. S’haurà de formar el personal de manteniment a fi que conegui els
principals paràmetres de gestió i control, i llurs configuracions, que permetin un
consum energètic eficient dels equips, garantint el màxim confort.
IV. GARANTIES COMPLEMENTÀRIES

1. Responsabilitat civil
L'empresa

adjudicatària

haurà

de

tenir

contractada

una

pòlissa

de

responsabilitat civil amb una companyia d'assegurances de reconeguda
solvència per a respondre de les responsabilitats o els danys derivats de les
actuacions de subministrament, instal·lació i manteniment o dels danys causats
per les persones que hi estiguin assignades.
2. Certificats de qualificació
L'empresa adjudicatària haurà d'estar registrada com a empresa instal·ladoramantenidora de les instal·lacions descrites o, si escau, subcontractar els serveis
a altres empreses degudament autoritzades i aportar-ne la documentació
acreditativa. El personal especialista haurà d’estar titulat en les diferents
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matèries. Els tècnics redactors del projecte, del pla de seguretat i salut, del pla
de qualitat i del pla de residus hauran de tenir les titulacions requerides. Així
mateix, el coordinador de seguretat i salut haurà d’estar habilitat per la
legislació vigent.
3. Riscos laborals
Amb relació al personal assignat, l'empresa ha de complir les normes i els
procediments en matèria de prevenció de riscos laborals, d'acord amb la
legislació vigent (Llei de l'Estat 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de
riscos laborals), per la qual cosa ha d'aportar una còpia de l'avaluació dels riscos
laborals dels treballadors al servei de prevenció de riscos laborals del Parlament,
per a dur a terme la coordinació d'activitats empresarials en matèria de
prevenció de riscos, d'acord amb el que estableixen l'article 24 de la Llei de
l'Estat 31/1995 i el Reial decret 171/2004 que la desplega.
L'empresa s’ha d'atenir, en tot moment, a les recomanacions i els requeriments
del DIES a l’efecte de la prevenció de riscos laborals.
L’empresa ha de designar una persona responsable, que en serà la interlocutora
amb el DIES i serà responsable en la coordinació empresarial en la matèria.
4. Garantia
Les peces, els recanvis, els equips i les operacions han de tenir una garantia
mínima de dos anys per mal funcionament o estat defectuós, i ha de restar
coberta qualsevol possible intervenció que hi impliqui algun canvi o substitució.
Les peces de recanvi hauran d’estar disponibles, fora del període de garantia,
durant el període d’anys que estableixi la normativa corresponent.
Durant tot el període de garantia, l’adjudicatari és responsable del manteniment
preventiu, correctiu i normatiu dels equips instal·lats.
L’inici del període de garantia s’inicia amb la signatura del certificat de recepció
i una vegada s’han lliurat tots els plànols d’obra acabada, el projecte legalitzat,
els manuals d’ús i tota la documentació tècnica corresponent.
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LOT 2: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
D’EQUIPAMENTS PER A DONAR CONTINUÏTAT A
LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATIZACIÓ DE LA
DIRECCIÓ D’ESTUDIS PARLAMENTARIS

I. ANTECEDENTS I INFORMACIÓ PRÈVIA

1. Objecte
L’objecte d’aquesta licitació és d’assolir la continuïtat de la instal·lació de
climatització a la Direcció d’Estudis Parlamentaris prevista en el seu moment.
Per a finalitzar aquesta instal·lació, s’hauran de subministrar i instal·lar 1 equip
de producció hidràulic i 8 unitats terminals tipus ventiloconvectors de terra. Així
mateix, l’empresa adjudicatària s’haurà d’encarregar de la posterior legalització,
el manteniment durant el període de garantia i la connexió amb el programari
de gestió i control dels sistemes de climatització existents a la resta del Palau.
Per tant, es pretén desmantellar els equips autònoms que utilitzen gas
refrigerant R-22, entre d’altres, i completar la instal·lació prevista per a
climatitzar aquest espai.
2. Dades de l’espai objecte del projecte: les ales nord i sud
Entre els anys 2004 i 2008 es van dur a terme obres de recuperació, de
restauració i d’habilitació dels espais retornats per l’antic Museu d’Art de
Catalunya al Parlament. Aquestes obres van afectar quasi tota la planta baixa
del Palau, entre altres zones.
Aquestes obres es van haver d’executar minimitzant l’afectació sobre l’activitat
parlamentària i el funcionament ordinari dels departaments del Parlament. Per
aquest motiu, es van haver de fer les obres per fases i traslladar el personal en
cadascuna d’aquestes fases.
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A la zona de la Direcció d’Estudis Parlamentaris, com en altres departaments,
es van preveure fins a tres fases d’obres entre els anys 2004 i 2006. Primer, es
van retirar els armaris compactus del passadís de davant de la biblioteca,
mantenint la zona d’oficines que donava al pati interior. Posteriorment, es va
executar la part que limita amb la façana posterior, la zona d’arxiu i el pati
interior i, finalment, la zona que limita amb la Sala 10.
La zona d’oficines que limita amb el pati es va acabar de restaurar totalment, a
excepció de la climatització. Les instal·lacions de climatització es van mantenir
amb els mateixos equips individuals d’expansió directa. Únicament es va
executar la ventilació amb renovació d’aire tractat i temperat.
La següent fase d’obres corresponia a la restauració i habilitació de la Sala 10,
el DIES, el pati interior, els vestidors del personal de la cuina i la zona de Serveis
Educatius. En aquestes darreres obres, es van instal·lar nous equips de
climatització i ventilació per a donar servei a diversos espais, incloent-hi tota la
Direcció d’Estudis Parlamentaris. La producció de fred i calent es fa amb un
sistema hidràulic de dos tubs.
Les instal·lacions de ventilació es van finalitzar, però la climatització no es va
arribar a connectar amb aquest espai del departament i es van mantenir els
equips autònoms individuals de l’any 2001 que utilitzen el gas refrigerant R-22.
Anys més tard es van anar substituint alguns d’aquests equips autònoms per
altres de similars, ja que no n’existien més recanvis.
En aquest espai de 125 m2, tal com s’indica en els plànols adjunts, hi ha una
zona comuna amb sis llocs de feina (62 m2), tres espais semitancats (33 m2) i
el despatx del cap de la Direcció (30 m2). L’altura lliure és de 5,50 m. D’aquests
tres espais semitancats, dos estan ocupats per armaris compactus i corresponen
a arxiu i l’altre espai correspon a un lloc de feina.
Per la zona central d’aquest espai, hi ha actualment una rasa d’instal·lacions
elèctriques i dades, amb els seus corresponents registres i arquetes. En
paral·lel, hi ha una altra rasa amb els conductes d’aportació i retorn d’aire
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primari. Serà per aquesta rasa, si hi ha espai, per on s’hauran de passar les
instal·lacions hidràuliques.

3. Sistema de climatització i ventilació actuals
Hi ha tres bombes de calor i dos climatitzadors que donen servei al DIES, a la
Sala 10, a la Botiga, als Serveis Educatius, a Oïdoria de Comptes i a la Direcció
d’Estudis Parlamentaris.
Aquests espais corresponen a una superfície aproximada de 850 m2 amb una
altura mitjana de 5,50 m. Tota aquesta superfície disposa d’aire primari de
renovació i està climatitzada amb ventiloconvectors de terra i split de paret, a
excepció de 125 m2 de la Direcció d’Estudis Parlamentaris climatitzats amb
equips autònoms.
Atès que actualment no hi ha continuïtat en la instal·lació hidràulica de producció
a dos tubs d’aquesta zona de la Direcció d’Estudis Parlamentaris, s’està
climatitzant l’espai amb equips autònoms d’expansió directa que utilitzen el gas
refrigerant R-22, entre d’altres. Concretament, hi ha sis equips autònoms (1x1)
de les marques Mitsubishi i Hitachi d’expansió directa de 3.200 fg/h de potència
mitjana cadascun.
Unitat

Unitat

Marca

Model

Gas

Any

Ubicació

exterior

interior

EP5E

Hitachi

RAC25NH4

R-410A

2006

DEP

EP1E

Mitsubishi

MUCFH-13NV

R-22

2001

DEP

EP2E

Mitsubishi

MUCFH-13NV

R-22

2001

DEP

AB-E

AB3-I

Mitsubishi

SUZ-KA35VA3

R-410A

2012

DEP

EP2E

EP2I

Mitsubishi

MUCFH-13NV

R-22

2001

DEP

EP4E

EP4I

Mitsubishi

MUFZ-KJ50VE

R-410A

2016

DEP
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Aquests equips autònoms són els que es preveu desmantellar, una vegada
s’hagi donat continuïtat al sistema hidràulic i s’hagin instal·lat els nous terminals
tipus ventiloconvector de terra. Els equips que no utilitzen gas refrigerant R-22
es recuperaran i s’emmagatzemaran protegits com a equips de substitució en
cas de fallada d’altres instal·lacions del Parlament.

4. Ús de la climatització i la ventilació
Els espais comuns i el despatx del director de la Direcció d’Estudis Parlamentaris
tenen un ús diari durant tot l’horari d’obertura, és a dir, de les 8.00 h a les 20.30
h, ininterrompudament.
Tal com es planifica la climatització a la resta de l’edifici, els sistemes de
ventilació arrenquen a les 6.00 h del matí i els sistemes de climatització a les
8.00 h.

II. CONDICIONS GENERALS

1. Ubicació de les instal·lacions de climatització actuals
Actualment hi ha diferents equips autònoms que donen servei de climatització
a aquesta zona, tal com ja s’ha descrit anteriorment.
Les instal·lacions per a climatitzar i ventilar la Direcció d’Estudis Parlamentaris,
entre altres zones, tenen les unitats exteriors (els climatitzadors d’aire primari,
les bombes de calor, els dipòsits d’inèrcia, les bombes de circulació, etcètera)
ubicades al terrat de la cuina del bar restaurant. En aquest espai de coberta hi
ha una bancada reservada per a la possible ampliació d’una unitat de bomba de
calor.
Les instal·lacions hidràuliques són de ferro, d’una secció d’entre 62 i 25 mm de
diàmetre, i transcorren soterrades per una rasa no practicable de la planta baixa
que recorre el passadís posterior on hi ha els vestidors del personal de la cuina,
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accedeixen per la Sala 10 travessant el DIES fins a arribar a la Direcció d’Estudis
Parlamentaris. Aquest recorregut és de 90 metres, aproximadament.
Les instal·lacions hidràuliques finalitzen el seu recorregut a l’interior de la
Direcció d’Estudis Parlamentaris, tal com es defineix en l’annex 2.2 d’aquest
plec. Des d’aquest punt final, és des d’on s’ha de donar continuïtat als sistemes
hidràulics fins a les unitats terminals.
Les unitats terminals s’instal·laran ubicades tal com s’indica en els plànols de
l’annex 2.2 d’aquest plec.

2. Calendari d’actuacions
Es preveu que se subministrin i s’instal·lin els equips de climatització, amb
l’execució de la partida d’obres corresponent, durant el mes de desembre del
2017, ja que és una època de baixa activitat parlamentària o de vacances.
La durada d’aquestes feines es preveuen en tres setmanes, treballant de dilluns
a dissabte de 8 h a 20 h.

3. Implantació
Prèviament a l’inici de qualsevol actuació, s’haurà de concretar amb el DIES la
seva implantació, els accessos, el control d’accessos, els horaris, els espais
d’abassegament, la ubicació dels contenidors, la senyalització, l’espai on es pot
consultar la documentació tècnica, els dies i els horaris de les visites setmanals,
els requeriments particulars de les instal·lacions elèctriques i de xarxa, i definir
els diversos agents que hi intervindran, entre d’altres qüestions.

4. Horaris
L’horari habitual del Parlament de Catalunya és de 8.00 h a 20.30 h (el mes
d’agost l’horari és de 8.00 h a 15.00 h). Atès que l’actuació es preveu en el
període de vacances parlamentàries o de baixa activitat, l’horari de treball de
l’empresa adjudicatària podrà ésser de 8.00 h a 20.00 h, de dilluns a dissabte.
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En cas de requerir més hores de feina fora d’aquest horari, es promourà
treballar, prioritàriament, els dies festius en lloc de fer-ho a les nits.

5. Accessos
Es preveu que tot el personal d’obra accedeixi per la porta lateral ubicada a sota
dels porxos de la façana principal. Des d’aquest punt, es transcorrerà per davant
del Servei de Reprografia i la Sala de Lectura fins a l’entrada de la Direcció.
Cada cop que s’accedeixi a la zona d’obres o se’n surti, caldrà acreditar-se amb
el document nacional d’identitat per mitjà d’uns controls que faciliti l’empresa
adjudicatària mateixa. Aquest requeriment és tant per al personal tècnic com
per als operaris.
Aquests accessos tenen les dimensions necessàries perquè hi accedeixin les
persones i és apte per a l’accés de materials de dimensions mitjanes i petites,
sempre que el paviment de marbre estigui protegit correctament. No és apte
per a accedir-hi amb carros de grans dimensions i transpalets.

6. Recorreguts interns pel Parlament fora de les zones d’execució
No es preveu cap recorregut per l’interior de l’edifici fora de les zones del
projecte.
Amb caràcter general, es prohibeix la utilització dels ascensors i només
s’autoritzaran els carros, els carretons i els transpalets que estiguin equipats
amb rodes de goma que evitin ratllades als paviments de fusta o marbre. El pes
dels transpalets serà limitat i s’evitarà de passar per sobre de trapes d’arqueta.
Els recorreguts fora de les zones d’execució hauran d’ésser autoritzats
prèviament i ésser supervisats per l’encarregat, el qual vetllarà per llur correcta
senyalització, neteja, ordre i discreció.
S’haurà d’evitar generar sorolls i pols en la mesura possible.

7. Personal
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L’adjudicatari ha de presentar un equip tècnic i uns operaris qualificats per a
dur a terme les obres i els subministraments establerts, i també per a acomplir
totes les intervencions que se’n derivin. Els treballs han d’ésser duts a terme
únicament per personal autoritzat.
L'empresa adjudicatària ha de designar un responsable tècnic de les obres i els
subministraments establerts, el qual serà l'interlocutor amb els responsables del
DIES i durà a terme la direcció tècnica i generarà la documentació necessària.
El responsable tècnic ha d’assistir diàriament al Parlament per a verificar el
compliment correcte de la programació.
Les obligacions principals de la direcció tècnica són, entre d’altres:
– Assumir la gestió tècnica de tots els serveis contractats. Tindrà la
representació dels serveis subcontractats quan sigui necessària la seva actuació
o presència.
– Donar les instruccions necessàries i distribuir la feina diària per al compliment
dels treballs descrits en aquest plec.
– Controlar diàriament tots els treballs que es facin en l’àmbit objecte d’aquest
contracte.
– Atendre els requeriments formulats pels responsables del DIES i resoldre les
qüestions que aquests li plantegin per a l’execució dels treballs.
– Detectar i planificar les actuacions.
– Controlar el compliment de tota la normativa aplicable, especialment de la
normativa tècnica i ambiental.
– Controlar el personal, la maquinària, les eines i els materials.
– Estendre les actes de les reunions setmanals.
– Disposar de capacitat executiva i resolutiva per a poder autoritzar despeses
econòmiques per a les comandes de material, subcontractacions de serveis,
etcètera.
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L’empresa adjudicatària i el personal destinat a l’execució del contracte han de
tenir la documentació tècnica necessària per a dur a terme les tasques definides
en aquest plec, com ara carnets d’instal·lador, homologació, etcètera. El
personal ha de tenir la qualificació necessària i disposar, a càrrec de l’empresa
adjudicatària, de les eines, els estris i la maquinària necessaris per a dur a terme
els treballs, i estar format i instruït adequadament en l’ús d’aquestes eines.
Si per acumulació de feina, especialització dels treballs o altres circumstàncies
sobrevingudes el personal destinat a l’execució del contracte no pot fer la feina
en el temps previst i cal personal addicional, l’empresa adjudicatària ha
d’ampliar aquest personal per a cobrir aquestes necessitats puntuals sense cap
càrrec.
Si per activitats parlamentàries imprevistes o actes institucionals algunes
tasques no es poden fer durant l’horari laboral habitual del Parlament i s’han de
fer en dia festiu, l’empresa adjudicatària les ha de fer sense cap càrrec
addicional.
La necessitat de dur a terme aquestes tasques fora de l’horari habitual es
valorarà conjuntament entre la direcció tècnica de l’empresa adjudicatària i els
responsables del DIES.
A l’inici del contracte, l’empresa adjudicatària ha de proposar el personal
destinat a dur a terme els treballs a les dependències del Parlament. La proposta
ha d’incloure les dades més rellevants de cada persona. Si els responsables del
DIES estan disconformes amb el rendiment o el comportament d’alguna de les
persones proposades, l’empresa adjudicatària ha de proposar alguna alternativa
fins que s’arribi a un acord entre les dues parts.
El personal de l’empresa adjudicatària ha de dur a terme les seves tasques
uniformat i identificat amb una targeta d’identificació de l’empresa o facilitada
pel Parlament, en què han de constar el nom, els cognoms i la fotografia.
Aquesta targeta ha d’ésser visible en tot moment i el personal s’ha de sotmetre
a les mesures de control i seguretat que s’apliquen al Parlament.
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L’empresa adjudicatària ha de proporcionar al seu personal formació específica
en matèria de prevenció de riscos laborals i de gestió ambiental.
El personal de l’empresa adjudicatària ha de vetllar en tot moment per l’ordre i
la neteja dels espais on es facin els treballs. Ha de tenir cura en la utilització de
màquines portàtils, la projecció de partícules, la formació d’espurnes, la
col·locació d’eines i paquets en passadissos, els sorolls, etcètera.
L'empresa ha de complir, amb relació al personal assignat, les normes i els
procediments en matèria de prevenció de riscos laborals, d'acord amb la
legislació vigent (Llei de l’Estat 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de
riscos laborals), per la qual cosa ha d’aportar una còpia de l'avaluació de riscos
laborals dels treballadors al servei de prevenció de riscos laborals del Parlament,
per a dur a terme la coordinació d'activitats empresarials en matèria de
prevenció de riscos, complint, en tots els casos, el que estableixen l'article 24
de la Llei de l’Estat 31/1995 i el Reial decret 171/2004.

8. Visites setmanals
El responsable tècnic ha d’assistir a dues reunions setmanals, com a mínim,
amb els responsables del DIES mentre duri l’execució que li ha estat adjudicada.
En aquestes reunions, s’han de programar les feines, detectar incidències,
proposar

solucions

tècniques,

avaluar

situacions

de

risc,

revisar

les

certificacions, etcètera.
A l’inici de l’execució, s’han de determinar el dia i l’hora de les visites setmanals.
El responsable tècnic ha de redactar una acta després de cada reunió, la qual
serà validada pels responsables del DIES.
Si

se

sol·liciten

informes

parcials,

documents

complementaris,

actes

específiques, etcètera, el responsable tècnic té l’obligació de presentar-los.
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S’ha de lliurar tota la documentació tècnica dels equips instal·lats i els esquemes
de funcionament de tota la instal·lació, i també tota la documentació gràfica i
escrita del que realment s’ha executat (plànols d’obra acabada).
Per tant, l’empresa adjudicatària, una vegada signat el contracte i abans de
l’inici de l’execució, haurà de desenvolupar:
– Un pla de qualitat.
– Un pla de residus.
– Un pla de seguretat i salut, amb la designació d’un coordinador de seguretat
i salut propi.
L’empresa adjudicatària, una vegada finalitzin el subministrament, la instal·lació
i la posada a punt dels equips, haurà de dur a terme les accions següents:
– Legalitzar la instal·lació de climatització, en cas necessari.
– Facilitar tota la documentació tècnica generada durant l’execució.
– Validar la implementació correcta en els sistemes de gestió Trend.
– Iniciar el període de garantia i manteniment dels equips.

III. EXECUCIÓ

1. Treballs previs
S’ha de retirar tot el mobiliari i traslladar-lo al passadís de davant de la Sala de
Lectura. Els armaris compactus s’han de protegir amb els mitjans adequats per
a evitar que hi entri pols.
S’han de tapar els conductes de retorn i aportació d’aire primari tractat per a
evitar pols als filtres dels climatitzadors i a altres espais climatitzats. També
s’han d’anul·lar provisionalment els detectors de fum de la instal·lació contra
incendis i protegir els altaveus de megafonia interna. Es preveu que l’empresa
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adjudicatària executi també un tancament vertical segellat provisionalment amb
la resta de la Direcció per a poder seguir treballant, evitant pols i soroll.
S’ha de protegir el paviment de marbre polit de les zones de l’àmbit del projecte
on no calgui obrir una rasa. De la mateixa manera, s’han de protegir els sòcols
de pedra de Montjuïc, els ampits de finestra i, en general, qualsevol element
susceptible de malmetre’s.

2. Enderrocs i obertura de rases
S’ha de donar continuïtat a la instal·lació hidràulica seguint la rasa actual dels
conductes de ventilació i s’han de fer les cales necessàries per a verificar el
recorregut exacte de la rasa.
Es permetrà únicament la utilització d’elements manuals i martells pneumàtics
de poca potència per a l’enderroc del paviment de marbre i la llosa de formigó.
En cap cas no es permetrà d’accedir amb maquinària pesant. S’hauran d’utilitzar
elements que permetin de minimitzar el soroll i la pols produïda per
l’enderrocament de la rasa.
Els horaris per a fer l’enderroc i per a retirar la runa es pactaran prèviament
amb el DIES i es promourà obrir la rasa fora de l’horari habitual.
Tots els elements que es retirin s’hauran de segregar per tipologia de residu i
hauran d’anar a la deixalleria o al gestor de residus autoritzat. S’haurà de
presentar un justificant del gestor de residus que n’acrediti el correcte
tractament.

3. Requeriments dels sistemes de climatització
Els sistemes hidràulics se suportaran dins la rasa amb els elements metàl·lics
de fixació necessaris. Les instal·lacions elèctriques de força i maniobra i les
instal·lacions de comunicació també s’hauran de dur a terme per l’interior de la
rasa.
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Atès que es tracta del final del recorregut de la instal·lació hidràulica, s’hauran
de deixar previstos els elements necessaris per a purgar la instal·lació de
canonades hidràuliques.
Es preveuen vuit noves unitats terminals tipus ventiloconvector de terra.
D’aquestes vuit unitats, dues se subministraran en previsió, tot i que s’hauran
de deixar les instal·lacions hidràuliques, elèctriques i de dades necessàries per
a una instal·lació posterior. La ubicació exacta es determina en l’annex 2.2
d’aquest plec.
El model de ventiloconvector hauria d’ésser el mateix o amb característiques
similars i compatible amb els que hi ha instal·lats a la resta de la instal·lació:
Marca Carrier, model 42NM 43SF, dotat amb el controlador e-Room Modbus RS485 d’e-Control per a la seva integració posterior en el programari de gestió
Trend.
Atès que s’ampliarà la superfície que s’ha de climatitzar en 125 m2, es considera
pertinent disposar d’una quarta bomba de calor, com a element productor, de
característiques similars a les que actualment hi ha instal·lades. D’aquesta
manera, es garanteix que el creixement de la instal·lació actual no perd
rendiment. Les tres bombes de calor actuals són de la marca Climaveneta model
HPAN/B 0202 i daten de l’any 2005 (700 kg).
Per a poder ubicar la bomba de calor a la coberta del bar restaurant, on hi ha
les altres tres bombes de calor, s’hauran d’emprar una grua de gran tonatge i
un braç articulat de més de 30 m.
S’hauran de fer totes les connexions i maniobres necessàries per a incloure la
nova bomba de calor en el conjunt de la instal·lació actual d’aquesta zona.
4. Instal·lació elèctrica i de dades
El Parlament disposa d’una línia elèctrica des d’una sortida del TRF1 del centre
de transformació del Parlament fins a un quadre de distribució elèctrica. Des
d’aquest quadre, hi ha una línia elèctrica en previsió, amb les mateixes
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característiques que les de les altres línies elèctriques que alimenten cadascuna
de les bombes de calor.
S'haurà de comprovar la idoneïtat d'aquesta línia elèctrica en funció de la
potència i caiguda de tensió màxima admissible requerida pel nou sistema de
climatització. En cas que aquesta línia elèctrica sigui insuficient, l’empresa
adjudicatària n’haurà de subministrar i instal·lar una de nova amb les
característiques tècniques requerides en el projecte i segons la normativa
vigent.
S’haurà de tenir molt present la protecció davant les distorsions harmòniques
que poden generar els components electrònics, els variadors de freqüència, els
convertidors de potència, etcètera, del nou equip de producció hidràulic a la
resta de la instal·lació elèctrica. S’haurà de mesurar la taxa de distorsió
harmònica (THD) per a verificar que aquest nou equip no sobrepassa el llindar
permès.
Totes les derivacions elèctriques s’hauran de fer per mitjà d’una safata
metàl·lica tancada sobre uns suports que també haurà de subministrar
l’empresa adjudicatària.
5. Comunicació amb el programari de gestió i control
El sistema de control dels nous equips de climatització s'haurà de preveure
integrable en el sistema general de control i gestió de l'edifici, actualment Trend
Control Systems LTD. 963 v3.71. Es requereix que el sistema de control utilitzi
llenguatge obert, o que disposi d’una pasarel.la que permeti ser-ho, per tal
d’integrar-se correctament amb els sistemes Trend.
Caldrà comunicar les diferents unitats terminals i la nova bomba de calor amb
els controladors de zona. La resta de la instal·lació de comunicació, des
d’aquests controladors fins a l’ordinador de control a la planta baixa, ja està
operatiu per a la instal·lació actual. Aquestes feines hauran d’ésser programades
i validades pel DIES per a no afectar l’ús diari del Parlament.
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Finalment, s’hauran d’implementar els nous equips en el programari de gestió i
control. Aquesta implementació consistirà a programar i introduir tota la
documentació tècnica, ajustar i validar els diferents paràmetres de gestió,
etcètera, per al funcionament correcte del sistema de control general i també
de la integració dels elements de control i sondes dels nous elements del sistema
de climatització.

6. Gestió energètica
Per a poder fer una valoració correcta dels paràmetres d’eficiència energètica
de la bomba de calor, s’hauran de tenir en compte els conceptes de rendiment
energètic, la comptabilització dels consums, la recuperació de l’energia,
etcètera.
L’oferta haurà d’especificar, amb exactitud i veracitat, els valors següents:
– Factor d’eficiència energètica estacional (SEER). Factor d’eficiència energètica
global de la unitat, representativa de tota la temporada de refrigeració,
calculada com a demanda anual de refrigeració de referència dividida pel
consum anual d’electricitat per a refrigeració.
– Coeficient de rendiment estacional (SCOP). Coeficient global de rendiment de
la unitat, representativa de tota la temporada de calefacció designada (el valor
del coeficient de rendiment estacional correspon a una temporada de calefacció
determinada), calculat dividint la demanda anual de calefacció de referència pel
consum anual d’electricitat per a calefacció.
El projecte haurà de definir, d’una manera quantitativa i qualitativa, qualsevol
altre paràmetre que millori els rendiments energètics dels equips i els sistemes
proposats.
7. Descripció del manteniment
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Durant el temps de vigència de la garantia dels equips, l’empresa adjudicatària
del subministrament i la instal·lació dels sistemes de climatització és la
responsable del manteniment preventiu, correctiu i normatiu.
S’ha de presentar un pla de manteniment, que serà avaluat, en què s’han de
detallar totes les intervencions del manteniment preventiu necessàries per a
garantir els paràmetres de confort del projecte, allargar la vida útil dels equips
i garantir la màxima eficiència energètica possible. També s’hi han de detallar
tots els elements (claus de pas, registres, elements de mesura, sondes,
etcètera) que millorin el manteniment del conjunt de la instal·lació.
Caldrà disposar complementàriament d’un equip tècnic especialista per a
resoldre qualsevol incidència que pugui ocórrer en els equips i detallar els temps
de resposta durant la vigència de la garantia.
S’haurà de formar el personal de manteniment de les instal·lacions de
climatització del Parlament en el funcionament dels equips, per tal que dugui a
terme les principals accions del manteniment conductiu.
8. Formació
L’empresa adjudicatària ha de dur a terme la formació del funcionament de tots
els elements de la instal·lació a l’empresa mantenidora dels sistemes de
climatització del Parlament de Catalunya.
L’empresa mantenidora dels sistemes de climatització és la responsable de fer
el manteniment conductiu i, per tant, necessita disposar dels coneixements
mínims per a poder utilitzar diàriament els equips segons les necessitats de cada
moment. S’haurà de formar el personal de manteniment perquè conegui els
principals paràmetres de gestió i control, i llurs configuracions, que permetin un
consum energètic eficient dels equips, garantint el màxim confort.
IV. GARANTIES COMPLEMENTÀRIES
1. Responsabilitat civil
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L'empresa adjudicatària ha de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat
civil amb una companyia d'assegurances de reconeguda solvència per a
respondre de les responsabilitats o els danys derivats de les actuacions de
subministrament, instal·lació i manteniment o dels danys causats per les
persones que hi estan assignades.
2. Certificats de qualificació
L'empresa adjudicatària ha d'estar registrada com a empresa instal·ladoramantenidora de les instal·lacions descrites o, si escau, ha de subcontractar els
serveis

a

altres

empreses

degudament

autoritzades

i

aportar-ne

la

documentació acreditativa. El personal especialista ha d’estar titulat en les
diferents matèries. Els tècnics redactors del projecte, el pla de seguretat i salut,
el pla de qualitat i el pla de residus han de tenir les titulacions requerides. Així
mateix, el coordinador de seguretat i salut ha d’estar habilitat per la legislació
vigent.
3. Riscos laborals
Amb relació al personal assignat, l'empresa ha de complir les normes i els
procediments en matèria de prevenció de riscos laborals, d'acord amb la
legislació vigent (Llei de l'Estat 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de
riscos laborals), per la qual cosa ha d'aportar una còpia de l'avaluació dels riscos
laborals dels treballadors al servei de prevenció de riscos laborals del Parlament,
per a dur a terme la coordinació d'activitats empresarials en matèria de
prevenció de riscos, d'acord amb el que estableixen l'article 24 de la Llei de
l'Estat 31/1995 i el Reial Decret 171/2004 que la desplega.
L'empresa s’ha d'atenir, en tot moment, a les recomanacions i els requeriments
del DIES a l’efecte de la prevenció de riscos laborals.
L’empresa ha de designar una persona responsable, que en serà la interlocutora
amb el DIES i serà responsable en la coordinació empresarial en la matèria.
4. Garantia
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Les peces, els recanvis, els equips i les operacions han de tenir una garantia
mínima de dos anys per mal funcionament o estat defectuós, i ha de restar
coberta qualsevol possible intervenció que hi impliqui algun canvi o substitució.
Les peces de recanvi hauran d’estar disponibles, fora del període de garantia,
durant el període d’anys que estableixi la normativa corresponent.
Durant tot el període de garantia, l’adjudicatari és responsable del manteniment
preventiu, correctiu i normatiu dels equips instal·lats.
L’inici del període de garantia s’inicia amb la signatura del certificat de recepció
i una vegada s’han lliurat tots els plànols d’obra acabada, el projecte legalitzat,
els manuals d’ús i tota la documentació tècnica corresponent.
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LOT 3: SUBSTITUCIÓ DELS EQUIPAMENTS
AUTÒNOMS DE CLIMATITZACIÓ DEL PARLAMENT
QUE UTILITZEN GAS REFRIGERANT R-22

I. ANTECEDENTS I INFORMACIÓ PRÈVIA

1. Objecte
Es preveu substituir progressivament tots els equips de climatització autònoms
del Parlament de Catalunya que utilitzen gas refrigerant R-22 com a element
caloportador. Aquesta substitució es durà a terme durant els anys 2017 i 2018
en funció d’una programació flexible que anirà lligada a les necessitats de
l’activitat parlamentària de cada moment.

2. Objectius
Es pretén deixar d’utilitzar el gas refrigerant R-22 en els sistemes de
climatització del Parlament. Amb el subministrament i la instal·lació de nous
equips, s’espera assolir més confort i millorar l’eficiència energètica.
Aquesta substitució es preveu executar, a mode de pla director entre els anys
2017 i 2018, amb el subministrament i la instal·lació dels equips individuals. A
mesura que no es trobin recanvis, que augmenti el cost del manteniment
preventiu, que l’ús ho requereixi, etcètera, s’hauran d’anar substituint els equips
que utilitzen el dit gas.
Els equips que s’han de substituir corresponen als espais següents:
– Espai tècnic de realització audiovisual de la planta golfes.
– Espais tècnics de comunicacions de la planta noble.
– Servei Mèdic.
– Sala Conjunta.
– Sales 5 i 7.
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– Despatxos del Govern i Sala 9.

3. Dades de l’espai objecte de la licitació, ubicació de les noves
instal·lacions i sistemes de climatització actuals
3.1. Climatització del Servei Mèdic
La zona del Servei Mèdic està situada a la planta baixa, tal com s’indica en els
plànols adjunts. La superfície està dividida en dos espais de 9 i 10 m2,
respectivament, amb una altura lliure de 5,50 m.
Com en altres zones del Parlament, la unitat exterior està ubicada a l’ampit de
la finestra. Gràcies a una reixa de ventilació, la unitat exterior pot ventilar de
manera adequada sense presentar sobreescalfament.
En aquest àmbit, hi ha dues unitats interiors que donen servei a la zona del
despatx i a la zona d’atenció.
Actualment, hi ha un equip exterior Daikin, model MY90, i dues unitats interiors
tipus ventiloconvector de terra –FCVY223D7V1 i FCVY453D7V2– amb unes
potències frigorífiques de 7.390 fg/h i 2.100 fg/h, de l’any 1995. Les línies
frigorífiques que comuniquen les unitats exteriors amb les interiors estan
soterrades sota el paviment de marbre.
Cal preveure la substitució d’aquest equip per un de característiques similars
amb el màxim grau de confort i d’eficiència energètica i la seva corresponent
integració amb el programari de gestió i control dels sistemes de climatització
existents.
En cas que es necessiti substituir les línies frigorífiques i calgui aixecar el
paviment, aquesta despesa anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Aquests espais s’utilitzen diàriament des de les 12 h fins a les 14 h i des de les
15 h fins a les 16 h.
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3.2. Climatització dels espais tècnics de comunicacions a la planta
noble
Es tracta de dos espais simètrics i separats de 10 m2 cadascun situats a la planta
noble. En un d’aquests, actualment, hi ha els quadres elèctrics d’enllumenat i
força de la planta noble i els ordinadors que utilitza la Mesa del Parlament a
l’interior de l’hemicicle. En l’altre, hi ha els bastidors (racks) de distribució del
senyal audiovisual.
Les dues unitats exteriors són de la marca Roca, models DBO-70A-21, de 6.500
W de potència frigorífica i 7.700 W de potència calorífica i estan situades a la
coberta. Cada espai disposa de la seva corresponent unitat interior del tipus
split de paret. Les línies frigorífiques que comuniquen les unitats exteriors,
ubicades a la coberta, amb les interiors creuen un maniguet (pasamuros)
existent i es distribueixen mitjançant una canaleta. Hi ha una petita bomba a
sota de cada unitat interior per a ajudar a evacuar l’aigua de condensació.
S’ha de preveure la substitució d’aquest equip per un de característiques
similars amb el

màxim grau de confort i d’eficiència energètica i la seva

corresponent integració amb el programari de gestió i control dels sistemes de
climatització existents a la resta del Palau. En cas que es necessiti substituir les
línies frigorífiques, aquesta despesa anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Els dos espais tenen uns requeriments de fred similars. Tot i no ésser
considerats

espais

crítics,

cal

que

l’espai

mantingui

una

temperatura

aproximada de 23ºC durant tot l’any.

3.3. Climatització de l’espai tècnic de realització audiovisual a la
planta golfes
Aquest és l’espai de realització audiovisual de la Sala Conjunta, inaugurat l’any
2000. L’espai situat a la planta golfes, sota coberta, és de 7 m2. En aquest espai
hi ha una taula de realització, vuit monitors, dos ordinadors,

bastidors de

comunicació i distribució amb l’electrònica corresponent, etcètera. L’espai està
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dissenyat

perquè

hi

puguin

treballar

tres

tècnics

de

l’audiovisual

simultàniament.
Per a climatitzar aquest espai, hi ha dues unitats exteriors autònomes
d’expansió directa 1x1 de la marca Hitachi, model RAS-24CH1, de 6.500 W de
potència frigorífica i 7.200 W de potència calorífica. A l’interior, hi ha els dos
corresponents split de paret interiors.
Cal preveure la substitució d’aquest equip per un de característiques similars
amb el màxim grau de confort i d’eficiència energètica i la seva corresponent
integració amb el programari de gestió i control existent a la resta del Palau. En
cas que es necessiti substituir les línies frigorífiques, aquesta despesa anirà a
càrrec de l’empresa adjudicatària.
Aquest espai té uns requeriments de climatització específics, ja que hi ha molts
elements electrònics en funcionament les vint-i-quatre hores del dia, els quals
generen calor. Per tant, cal que l’espai mantingui una temperatura aproximada
de 21ºC durant tot l’any.
3.4. Climatització i ventilació de la Sala Conjunta
La Sala Conjunta està situada a la planta noble del Parlament de Catalunya. És
una de les sales de comissions més gran del Palau, moblada en forma
d’hemicicle, té capacitat per a 40 persones i una presidència per a 7 persones
més. La Sala té una superfície útil de 131,84 m2 i un sostre de 6 metres d’altura.
Aquest espai es climatitza gràcies a dos equips de gas refrigerant de la marca
Hitachi model RAS-10HQE5, de 240 kg cadascuna, de 8.400 W de potència
calorífica i 7.950 W de potència frigorífica. Hi ha un tercer equip, de la mateixa
marca, model i característiques tècniques per a temperar el climatitzador de
l’aire primari de renovació. Tots aquests equips daten de l’any 2000.
Tot i climatitzar-se la sala per conductes de sostre, hi ha les corresponents
unitats interiors de la marca Losal/Hitachi, models RPI-5HQVE5 i RPI-5HQVE6,
amb capacitat per a 21.500 fg/h. Hi ha quatre unitats interiors: dues per al
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costat dret de la sala i dues per al costat esquerre. Aquestes unitats estan
ubicades a l’interior d’un armari o envà de fusta que divideix un passadís de les
sales 5 i 7.
Les canonades de refrigerant transcorren per l’interior de l’armari, d’un espai
sota coberta fins a l’exterior de la coberta. Es considera que, en aquest cas,
caldrà substituir tota la instal·lació, incloent-hi l’alimentació elèctrica, els busos
de comunicació i les canonades de refrigerant.
A causa del pes de les unitats exteriors, caldrà una grua de gran tonatge per a
retirar els equips actuals i ubicar els nous equips sobre la bancada existent.
Cal preveure la substitució d’aquest equip per un de característiques similars
amb el màxim grau de confort i d’eficiència energètica i la seva corresponent
integració amb el programari de gestió i control.
Aquest espai té uns requeriments de climatització variables, ja que únicament
es climatitza quan es fa ús de la sala. Les temperatures de consigna són les
determinades per la normativa corresponent en funció de l’època de l’any.
3.5. Climatització i ventilació de les sales 5 i 7
Les sales 5 i 7 estan situades a la planta noble, just a sobre de la Sala Conjunta.
Aquestes sales es van executar l’any 2000, formant part del mateix projecte
que la Sala Conjunta. La Sala 5 té unes dimensions de 18 m2 i està dotada d’una
taula central de reunions amb capacitat per a 10 persones. La Sala 7 té una
superfície de 45 m2 y una capacitat per a 35 persones. L’altura de les dues sales
és de 5,5 m.
Cada sala disposa de la seva pròpia unitat exterior per a climatitzar-se: marca
Hitachi, model RPI-2HQVE5, de 4.300 W de potència calorífica i 4.300 W de
potència frigorífica i 107 kg de pes. Estan ubicades a la mateixa bancada que
les unitats exteriors de la Sala conjunta i els dos equips de la sala de realització
audiovisual de la planta golfes. Les unitats interiors són marca Hitachi, model
RAS-2HQVE5, amb capacitat per a 4.500 fg/h i 11.200 fg/h, respectivament.
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Per a l’aportació i l’extracció de l’aire primari de les dues sales, s’utilitza el
mateix climatitzador que el de la Sala Conjunta.
Cal preveure la substitució d’aquest equip per un de característiques similars
amb el màxim grau de confort i d’eficiència energètica i la seva corresponent
integració amb el programari de gestió i control.
Aquest espai té uns requeriments de climatització variables, ja que únicament
es climatitza quan es fa ús de la sala. Les temperatures de consigna són les
determinades per la normativa corresponent en funció de l’època de l’any.
3.6. Despatxos del Govern i Sala 9
Aquest espai correspon a una terrassa exterior coberta situada a la planta noble.
Hi ha un accés per a la Sala 9 i un altre que, mitjançant un vestíbul previ, dona
accés a dos despatxos. La Sala 9 té una superfície de 35 m2 i una capacitat per
a 20 persones. Els dos despatxos individuals tenen una superfície de 17 i 12 m2,
respectivament.
Hi ha cinc unitats exteriors de la marca Roca, model DBO50A, de 3.400 W de
potència calorífica i 3.500 W de potència frigorífica. Cada unitat exterior
alimenta una casset de sostre: dues unitats a la Sala 9, dues unitats a un
despatx i una unitat a l’altre despatx. Les unitats de sostre són de 60 x 60 cm,
marca Roca i model MKH18A15.
Les canonades de refrigerant transcorren per l’interior del fals sostre dels
despatxos i la Sala fins a l’exterior de la coberta. En cas que es necessiti
substituir les línies frigorífiques, aquesta despesa anirà a càrrec de l’empresa
adjudicatària.
Cal preveure la substitució d’aquest equip per un de característiques similars
amb el màxim grau de confort i d’eficiència energètica i la seva corresponent
integració amb el programari de gestió i control.
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Aquest espai té uns requeriments de climatització variables, ja que únicament
es climatitza quan es fa ús de la sala. Les temperatures de consigna són les
determinades per la normativa corresponent en funció de l’època de l’any.
4. Instal·lació elèctrica i de dades
El Parlament disposa de l’alimentació elèctrica necessària per a alimentar els
equips de climatització actuals que s’han de substituir.
S'haurà de comprovar la idoneïtat de les diferents línies elèctriques en funció de
la potència i caiguda de tensió màxima admissible requerida per a cada nou
sistema de climatització. En cas que aquesta línia elèctrica sigui insuficient,
l’empresa adjudicatària n’haurà de subministrar i instal·lar una de nova amb les
característiques tècniques requerides en el projecte i segons la normativa
vigent.
S’haurà de tenir molt present la protecció davant les distorsions harmòniques
que poden generar els components electrònics, els variadors de freqüència, els
convertidors de potència, etcètera, del nou equip de producció hidràulic a la
resta de la instal·lació elèctrica. S’haurà de mesurar la taxa de distorsió
harmònica (THD) per a verificar que el nou equip no sobrepassa el llindar
permès.
Totes les derivacions elèctriques es faran per mitjà d’una safata metàl·lica
tancada sobre uns suports que també haurà de subministrar l’empresa
adjudicatària.
5. Comunicació amb el programari de gestió i control
El sistema de control de cadascun dels nous equips de climatització s'haurà de
preveure integrable en el sistema general de control i gestió de l'edifici,
actualment Trend Control Systems LTD. 963 v3.71. Es requereix que el sistema
de control utilitzi llenguatge obert, o que disposi d’una passarel·la que permeti
d’ésser-ho, per a integrar-se correctament amb els sistemes Trend.
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S’haurà de fer la comunicació física entre el control dels equips i l’ordinador de
gestió i control ubicat a la planta baixa del Parlament mitjançant un cablejat de
dades o senyals o amb els controladors de zona. Les distàncies aproximades
entre els nous equips de climatització i la sala on se situa l’ordinador de gestió
i control són molt variables: des dels 125 m per a la zona del Servei Mèdic fins
als 380 m de la zona de la Sala 9 i la zona del Govern. La instal·lació d’aquest
cablejat implicarà travessar rases, arrambadors de fusta, safates metàl·liques,
etcètera. Aquestes feines les haurà de programar i validar el DIES, perquè no
afectin l’ús diari del Parlament.
Finalment, s’hauran d’implementar els nous equips en el programari de gestió i
control. Aquesta implementació consistirà a programar i introduir tota la
documentació tècnica, ajustar i validar els diferents

paràmetres de gestió,

etcètera, per al funcionament correcte del sistema de control general i també
de la integració dels elements de control i les sondes dels nous elements del
sistema de climatització.

II. CONDICIONS GENERALS

1. Calendari d’actuacions
Es preveu que se subministrin i s’instal·lin els diferents equips de climatització
per fases. Cada zona descrita anteriorment correspondrà a una fase. Les
prioritats per a decidir l’ordre de les fases vindran determinades pel DIES. Es
preveu executar totes les fases entre els anys 2017 i 2018.
La durada d’aquestes feines anirà en funció de cadascuna de les fases previstes
i es treballarà de dilluns a dissabte, de 8 h a 20 h.

2. Implantació
Prèviament a l’inici de qualsevol de les fases d’actuació, caldrà concretar amb
el DIES la seva implantació, els accessos, el control d’accessos, els horaris, els
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espais d’abassegament, la ubicació dels contenidors, la senyalització, l’espai on
es pot consultar la documentació tècnica, els dies i els horaris de les visites
setmanals, els requeriments particulars de les instal·lacions elèctriques i de
xarxa, i definir els diversos agents que hi intervindran, entre d’altres qüestions.

3. Horaris
L’horari habitual del Parlament és de 8.00 h a 20.30 h (el mes d’agost l’horari
és de 8.00 h a 15.00 h). L’horari de treball de l’empresa adjudicatària podrà
ésser de 8.00 h a 20.00 h, de dilluns a dissabte.
En cas de requerir més hores de feina fora d’aquest horari, es promourà
treballar, prioritàriament, els dies festius en lloc de fer-ho a les nits.

4. Accessos
Es preveu que tot el personal d’obra accedeixi per la porta lateral situada a sota
els porxos de la façana principal.
Cada cop que s’accedeixi o se surti de la zona d’obres, caldrà acreditar-se amb
el document nacional d’identitat per mitjà d’uns controls que faciliti l’empresa
adjudicatària mateixa. Aquest requeriment és tant per al personal tècnic com
per als operaris.
Aquests accessos tenen les dimensions necessàries perquè hi accedeixin les
persones i és apte per a l’accés de materials de dimensions mitjanes i petites,
sempre que el paviment de marbre estigui protegit correctament. No és apte
per a accedir-hi amb carros de grans dimensions ni transpalets.

5. Recorreguts interns pel Parlament fora de les zones d’execució
Cada zona requerirà l’estudi, en detall, dels recorreguts que podran fer els
operaris amb el material que s’ha d’instal·lar, així com dels horaris, les
possibilitats de fer soroll, la senyalització, etcètera.
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Amb caràcter general, es prohibeix la utilització dels ascensors i només
s’autoritzaran els carros, els carretons i els transpalets que estiguin equipats
amb rodes de goma que evitin ratllades als paviments de fusta o marbre. El pes
dels transpalets serà limitat i s’evitarà de passar per sobre de trapes d’arqueta
o moquetes.
Els recorreguts fora de les zones d’execució hauran d’ésser autoritzats
prèviament i ésser supervisats per l’encarregat, el qual vetllarà per llur correcta
senyalització, neteja, ordre i discreció.
S’haurà d’evitar generar sorolls i pols en la mesura possible.

6. Personal
L’adjudicatari ha de presentar un equip tècnic i uns operaris qualificats per a
dur a terme les obres i els subministraments establerts, i també per a acomplir
totes les intervencions que se’n derivin. Els treballs han d’ésser duts a terme
únicament per personal autoritzat.
L'empresa

adjudicatària

ha

de

designar

un

responsable

tècnic

dels

subministraments establerts, el qual serà l'interlocutor amb els responsables del
DIES, i durà a terme la direcció tècnica i generarà la documentació necessària.
El responsable tècnic ha d’assistir al Parlament per a verificar el compliment
correcte de la programació.
Les obligacions principals de la direcció tècnica són, entre d’altres:
– Assumir la gestió tècnica de tots els serveis contractats, i tenir la representació
dels serveis subcontractats, quan sigui necessària la seva actuació o presència.
– Donar les instruccions necessàries i distribuir la feina diària per al compliment
dels treballs descrits en aquest plec.
– Controlar diàriament tots els treballs que es facin en l’àmbit objecte d’aquest
contracte.

67

Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat

– Atendre els requeriments formulats pels responsables del DIES i resoldre les
qüestions que aquests li plantegin per a l’execució dels treballs.
– Detectar i planificar les actuacions.
– Controlar el compliment de tota la normativa aplicable, especialment de la
normativa tècnica i ambiental.
– Controlar el personal, la maquinària, les eines i els materials.
– Estendre les actes de les reunions setmanals.
– Disposar de capacitat executiva i resolutiva per a poder autoritzar despeses
econòmiques per a les comandes de material, les subcontractacions de serveis,
etcètera.
L’empresa adjudicatària i el personal destinat a l’execució del contracte han de
tenir la documentació tècnica necessària per a dur a terme les tasques definides
en aquest plec, com ara carnets d’instal·lador, homologació, etcètera. El
personal ha de tenir la qualificació necessària i disposar, a càrrec de l’empresa
adjudicatària, de les eines, els estris i la maquinària necessaris per a dur a terme
els treballs, i estar format i instruït adequadament en l’ús d’aquestes eines.
Si per acumulació de feina, especialització dels treballs o altres circumstàncies
sobrevingudes el personal destinat a l’execució del contracte no pot fer la feina
en el temps previst i cal personal addicional, l’empresa adjudicatària ha
d’ampliar aquest personal per a cobrir aquestes necessitats puntuals sense cap
càrrec.
Si per activitats parlamentàries imprevistes o actes institucionals algunes
tasques no es poden fer durant l’horari laboral habitual del Parlament i s’han de
fer en dia festiu, l’empresa adjudicatària les ha de fer sense cap càrrec
addicional.
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La necessitat de dur a terme aquestes tasques fora de l’horari habitual es
valorarà conjuntament entre la direcció tècnica de l’empresa adjudicatària i els
responsables del DIES.
A l’inici del contracte, l’empresa adjudicatària ha de proposar el personal
destinat a dur a terme els treballs a les dependències del Parlament. La proposta
ha d’incloure les dades més rellevants de cada persona. Si els responsables del
DIES estan disconformes amb el rendiment o el comportament d’alguna de les
persones proposades, l’empresa adjudicatària ha de proposar alguna alternativa
fins que s’arribi a un acord entre les dues parts.
El personal de l’empresa adjudicatària ha de dur a terme les seves tasques
uniformat i identificat amb una targeta d’identificació de l’empresa o facilitada
pel Parlament, en què han de constar el nom, els cognoms i la fotografia.
Aquesta targeta ha d’ésser visible en tot moment i el personal s’ha de sotmetre
a les mesures de control i seguretat que s’apliquen al Parlament.
L’empresa adjudicatària ha de proporcionar al seu personal formació específica
en matèria de prevenció de riscos laborals i de gestió ambiental.
El personal de l’empresa adjudicatària ha de vetllar en tot moment per l’ordre i
la neteja dels espais on es facin els treballs. Ha de tenir cura en la utilització de
màquines portàtils, la projecció de partícules, la formació d’espurnes, la
col·locació d’eines i paquets en passadissos, els sorolls, etcètera.
L'empresa ha de complir, amb relació al personal assignat, les normes i els
procediments en matèria de prevenció de riscos laborals, d'acord amb la
legislació vigent (Llei de l’Estat 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de
riscos laborals), per la qual cosa ha d’aportar una còpia de l'avaluació de riscos
laborals dels treballadors al servei de prevenció de riscos laborals del Parlament,
per a dur a terme la coordinació d'activitats empresarials en matèria de
prevenció de riscos, complint, en tots els casos, el que estableixen l'article 24
de la Llei de l’Estat 31/1995 i el Reial decret 171/2004.
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7. Visites setmanals
El responsable tècnic ha d’assistir a una reunió setmanal, com a mínim, amb els
responsables del DIES mentre duri cada fase de l’execució que li ha estat
adjudicada.
En aquestes reunions, s’han de programar les feines, detectar incidències,
proposar

solucions

tècniques,

avaluar

situacions

de

risc,

revisar

les

certificacions, etcètera.
A l’inici de l’execució, s’han de determinar el dia i l’hora de les visites setmanals.
El responsable tècnic ha de redactar una acta després de cada reunió, la qual
ha d’ésser validada pels responsables del DIES.
Si

se

sol·liciten

informes

parcials,

documents

complementaris,

actes

específiques, etcètera, el responsable tècnic té l’obligació de presentar-los.
S’ha de lliurar tota la documentació tècnica dels equips instal·lats i els esquemes
de funcionament de tota la instal·lació, i també tota la documentació gràfica i
escrita del que realment ha estat executat (plànols d’obra acabada).
Per tant, l’empresa adjudicatària, una vegada signat el contracte i abans de
l’inici de l’execució, haurà de desenvolupar:
– Un pla de qualitat.
– Un pla de residus.
– Un pla de seguretat i salut, amb la designació d’un coordinador de seguretat
i salut propi.
L’empresa adjudicatària, una vegada finalitzin el subministrament, la instal·lació
i la posada a punt dels equips, haurà de dur a terme les accions següents:
– Legalitzar la instal·lació de climatització, en cas necessari.
– Facilitar tota la documentació tècnica generada durant l’execució.
– Validar la implementació correcta en els sistemes de gestió Trend.
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– Iniciar el període de garantia i manteniment dels equips.

8. Gestió energètica
Per a poder fer una valoració correcta dels paràmetres d’eficiència energètica
dels equips de climatització, s’hauran de tenir en compte els conceptes de
rendiment energètic, la comptabilització dels consums, la recuperació de
l’energia, etcètera.
L’oferta haurà d’especificar, amb exactitud i veracitat, els valors següents:
– Factor d’eficiència energètica estacional (SEER). Factor d’eficiència energètica
global de la unitat, representativa de tota la temporada de refrigeració,
calculada com a demanda anual de refrigeració de referència dividida pel
consum anual d’electricitat per a refrigeració.
– Coeficient de rendiment estacional (SCOP). Coeficient global de rendiment de
la unitat, representativa de tota la temporada de calefacció designada (el valor
del coeficient de rendiment estacional correspon a una temporada de calefacció
determinada), calculat dividint la demanda anual de calefacció de referència pel
consum anual d’electricitat per a calefacció.
El projecte haurà de definir, d’una manera quantitativa i qualitativa, qualsevol
altre paràmetre que millori els rendiments energètics dels equips i els sistemes
proposats.

9. Descripció del manteniment
Durant el temps de vigència de garantia dels equips, l’empresa adjudicatària del
subministrament i la instal·lació dels sistemes de climatització és la responsable
del manteniment preventiu, correctiu i normatiu.
S’ha de presentar un pla de manteniment, que serà avaluat, en què es detallin
totes les intervencions del manteniment preventiu necessàries per a garantir els
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paràmetres de confort del projecte, allargar la vida útil dels equips i garantir la
màxima eficiència energètica possible.
Caldrà disposar d’un equip tècnic especialista per a resoldre qualsevol incidència
que pugui ocórrer en els equips i detallar els temps de resposta.
S’haurà de formar el personal de manteniment de les instal·lacions de
climatització del Parlament en el funcionament dels equips, per tal que dugui a
terme les principals accions del manteniment conductiu.

10. Formació
L’empresa adjudicatària ha de dur a terme la formació del funcionament de tots
els elements de la instal·lació a l’empresa mantenidora dels sistemes de
climatització del Parlament de Catalunya.
L’empresa mantenidora dels sistemes de climatització és la responsable de fer
el manteniment conductiu i, per tant, necessita disposar dels coneixements
mínims per a poder utilitzar diàriament els equips segons les necessitats de cada
moment. S’haurà de formar el personal de manteniment per a conèixer els
principals paràmetres de gestió i control, i llurs configuracions, que permetin un
consum energètic eficient dels equips, garantint el màxim confort.

III. GARANTIES COMPLEMENTÀRIES

1. Responsabilitat civil
L'empresa adjudicatària ha de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat
civil amb una companyia d'assegurances de reconeguda solvència per a
respondre de les responsabilitats o els danys derivats de les actuacions de
subministrament, instal·lació i manteniment o dels danys causats per les
persones que hi estan assignades.
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2. Certificats de qualificació
L'empresa adjudicatària ha d'estar registrada com a empresa instal·ladoramantenidora de les instal·lacions descrites o, si escau, subcontractar els serveis
a altres empreses degudament autoritzades i aportar-ne la documentació
acreditativa. El personal especialista ha d’estar titulat en les diferents matèries.
Els tècnics redactors del projecte, el pla de seguretat i salut, el pla de qualitat i
el pla de residus han de tenir les titulacions requerides. Així mateix, el
coordinador de seguretat i salut ha d’estar habilitat per la legislació vigent.

3. Riscos laborals
Amb relació al personal assignat, l'empresa ha de complir les normes i els
procediments en matèria de prevenció de riscos laborals, d'acord amb la
legislació vigent (Llei de l'Estat 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de
riscos laborals), per la qual cosa ha d'aportar una còpia de l'avaluació dels riscos
laborals dels treballadors al servei de prevenció de riscos laborals del Parlament,
per a dur a terme la coordinació d'activitats empresarials en matèria de
prevenció de riscos, d'acord amb el que estableixen l'article 24 de la Llei de
l'Estat 31/1995 i el Reial Decret 171/2004 que la desplega.
L'empresa s’ha d'atenir, en tot moment, a les recomanacions i els requeriments
del DIES a l’efecte de la prevenció de riscos laborals.
L’empresa ha de designar una persona responsable, que en serà la interlocutora
amb el DIES i serà responsable en la coordinació empresarial en la matèria.

4. Garantia
Les peces, els recanvis, els equips i les operacions han de tenir una garantia
mínima de dos anys per mal funcionament o estat defectuós, i ha de restar
coberta qualsevol possible intervenció que hi impliqui algun canvi o substitució.
Les peces de recanvi hauran d’estar disponibles, fora del període de garantia,
durant el període d’anys que estableixi la normativa corresponent.
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Durant tot el període de garantia, l’adjudicatari és responsable del manteniment
preventiu, correctiu i normatiu dels equips instal·lats.
L’inici del període de garantia s’inicia amb la signatura del certificat de recepció
i una vegada s’han lliurat tots els plànols d’obra acabada, el projecte legalitzat,
els manuals d’ús i tota la documentació tècnica corresponent.
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IV. ANNEXOS

Annex 1. Relació d’equipaments del Parlament de Catalunya que utilitzen gas refrigerant R-22

PLANTA
Planta baixa

CODI

MARCA

MODEL INT.

CP-E

Daikin

MY90

MODEL EXT.

POT.
FRIG.
(fg/h)

TIPUS UNITAT

TIPUS
REFRIG.

KG
REFRIG.

VERIFICACIÓ

UBICACIÓ

7.390

Multi split 3 x1

R-22

10

OK

Sota finestra

CP1-I

Daikin

FCVY223D7V1

2.100

CP1-I

Daikin

FCVY453D7V2

2.101

EP1-E

Mitsubishi

EP1-I

Mitsubishi

EP2-E

Mitsubishi

EP2-I

Mitsubishi

EP3-E

Mitsubishi

EP3-I

Mitsubishi

QE1-E

Trane

QE1-I

Trane

Servei Mèdic
Servei Mèdic

MUCFH-13NV

3.190

Split terra 1x1

R-22

1,35

OK

MUCFH-13NV

3.191

Split terra 1x1

R-22

1,35

OK

Pati museu

MCFH-13NV

Estudis Parlamentaris
Pati museu

MCFH-13NV

Estudis Parlamentaris
MUCFH-13NV

3.192

Split terra 1x1

R-22

5

OK

Pati museu

MCFH-13NV

Estudis Parlamentaris
TTK536NB00CB

6.000

Split sostre 1x1

R-22

15

OK

Terrat magatzem
Sala bastidors (racks)
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PLANTA

CODI

MARCA

Planta noble

H9-E

Daikin

H9-I

Daikin

H2-E

Roca

H2-I

Roca

H6-E

Roca

H6-I

Roca

ERC1E

Roca

ERC1I

Roca

ERC2E

Roca

ERC2I

Roca

ERC3E

Roca

ERC3I

Roca

ERC4E

Roca

ERC4I

Roca

ERC5E

Roca

ERC5I

Roca

SC1-E

Hitachi

MODEL INT.

MODEL EXT.

POT.
FRIG.
(fg/h)

TIPUS UNITAT

TIPUS
REFRIG.

KG
REFRIG.

VERIFICACIÓ

UBICACIÓ

RKD25KZ1B

2.500

Split terra 1x1

R-22

5

OK

Terrat hemicicle

DBO-70-21

6.000

Split casset 1x1

R-22

3

OK

Terrat hemicicle

DBO-70-21

2.100

Split casset 1x1

R-22

3

OK

Terrat hemicicle

DBO50A

4.300

Split casset 1x1

R-22

4

OK

Terrat hemicicle

FTKD25

DBO-70-21

DBO-70-21

MKH18A15

Despatxos conselleries
DBO50A

4.300

Split casset 1x1

R-22

4

OK

Terrat hemicicle

MKH18A15

Despatxos conselleries
DBO50A

4.300

Split casset 1x1

R-22

4

OK

Terrat hemicicle

MKH18A15

Despatxos conselleries
DBO50A

4.300

Split casset 1x1

R-22

4

OK

Terrat hemicicle

MKH18A15

Sala 9
DBO35A

3.000

Split casset 1x1

R-22

4

OK

Terrat hemicicle

MKH18A15

Sala 9
RAS-2HQVE5

4.500

Split conductes
1x1

R-22

5

OK

Terrat sala banderes
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SC1-I

Hitachi

SC3-E

Hitachi

SC3-I

Hitachi

SC4-E

Hitachi

SC4-I

Llosal/Hitachi

SCD-E

Hitachi

RPI-2HQVE5

Sala 5
RAS-5HQVE5

11.200

Split conductes
1x1

R-22

5

OK

Terrat sala banderes

RAS-10HQE5

21.500

Climatitzador

R-22

12

OK

Terrat sala banderes

RPI-5HQVE5

Sala 6

2 x RPI5HQVE5

Sala banderes
RAS-10HQE5

21.500

Split conductes
2x1

R-22

12

OK

Terrat sala banderes

SCD1Llosal/Hitachi
I

RPI-5HQVE5

Armaris costat dret
passadís sales
conjuntes

SCD2Llosal/Hitachi
I

RPI-5HQVE6

Armaris costat dret
passadís sales
conjuntes

SCE-E

Hitachi

RAS-10HQE5

21.500

Split conductes
2x1

R-22

12

OK

Terrat sala banderes

SCE1Llosal/Hitachi
I

RPI-5HQVE5

Armaris costat dret
passadís sales
conjuntes

SCE2Llosal/Hitachi
I

RPI-5HQVE6

Armaris costat dret
passadís sales
conjuntes
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PLANTA

CODI

MARCA

Planta golfes

SC5-E

Hitachi

SC5-I

Hitachi

SC6-E

Hitachi

Ala dreta

MODEL INT.

MODEL EXT.

POT.
FRIG.
(fg/h)

TIPUS UNITAT

TIPUS
REFRIG.

KG
REFRIG.

VERIFICACIÓ

UBICACIÓ

RAC-24CH1

5.500

Split paret 1x1

R-22

5

OK

Terrat sala banderes
Bastidors audiovisuals
Sales conjuntes

RAS-24CH1
RAC-24CH1

5.500

Split paret 1x1

R-22

5

OK

Terrat sala banderes
Bastidors audiovisuals
Sales conjuntes

SC6-I

Hitachi

DA-E

Climaveneta

HRAN-0061

14.000

Bomba de calor
aigua-aire

R-22

7

OK

Terrat ala dreta

DB-E

Climaveneta

HRAN-0061

14.000

Bomba de calor
aigua-aire

R-22

7

OK

Terrat ala dreta

DE-E

Climaveneta

HRAN-0061

14.000

Bomba de calor
aigua-aire

R-22

7

OK

Terrat ala dreta

DC-E

Climaveneta

HRAN-0071

16.000

Bomba de calor
aigua-aire

R-22

10

OK

Terrat ala dreta

DD-E

Climaveneta

HRAN-0071

16.000

Bomba de calor
aigua-aire

R-22

10

OK

Terrat ala dreta

DG1E

General

AOH18RZCL

4.500

Split casset 1x1

R-22

5

OK

Terrat ala dreta

AOH18RZCL

4.500

Split casset 1x1

R-22

5

OK

Terrat ala dreta

AOH18RZCL

4.500

Split casset 1x1

R-22

5

OK

Terrat ala dreta

DG1-I

General

DH1-E

General

DH1-I

General

DI1-E

General

DI1-I

General

DJ1-E

General

DJ1-I

General

DS1-E

General

DS1-I

General

RAS-24CH1

ASUG-18R

Sala Reunions

ASUG-18R

Sala Reunions

ASUG-18R

Sala Reunions
AOH18RZCL

4.500

Split casset 1x1

R-22

5

OK

Terrat ala dreta

ASG-12R

2.750

Split paret 1x1

R-22

4

OK

Terrat ala dreta

ASUG-18R

Sala Reunions

ASG-12R

Sala bastidor planta
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MODEL EXT.

POT.
FRIG.
(fg/h)

TIPUS UNITAT

TIPUS
REFRIG.

KG
REFRIG.

VERIFICACIÓ

UBICACIÓ

Climaveneta

HRAN-0061

14.000

Bomba de calor
aigua-aire

R-22

7

OK

Terrat ala esquerra

EC-E

Climaveneta

HRAN-0061

14.000

Bomba de calor
aigua-aire

R-22

7

OK

Terrat ala esquerra

EE-E

Climaveneta

HRAN-0061

14.000

Bomba de calor
aigua-aire

R-22

7,2

OK

Terrat ala esquerra

EA-E

Climaveneta

HRAN-0071

16.000

Bomba de calor
aigua-aire

R-22

7,2

OK

Terrat ala esquerra

ED-E

Climaveneta

HRAN-0071

16.000

Bomba de calor
aigua-aire

R-22

7,2

OK

Terrat ala esquerra

EG1-E

General

AOH18RZCL

4.500

Split casset 1x1

R-22

5

OK

Terrat ala esquerra

EG1-I

General

PLANTA

CODI

MARCA

Ala esquerra

EB-E

EH1-E

General

EH1-I

General

EI1-E

General

EI1-I

General

EJ1-E

General

EJ1-I

General

ER1-E

General

ER1-I

General

MODEL INT.

ASUG-18R

Sala Reunions
AOH18RZCL

4.500

Split casset 1x1

R-22

5

OK

Terrat ala esquerra

ASUG-18R

Sala Reunions
AOH18RZCL

4.500

Split casset 1x1

R-22

5

OK

Terrat ala esquerra

AOH18RZCL

4.500

Split casset 1x1

R-22

5

OK

Terrat ala esquerra

ASUG-18R

Sala Reunions

ASUG-18R

Sala Reunions
ASG-12R

2.750

Split paret 1x1

R-22

4

OK

Terrat ala esquerra

ASG-12R

Sala bastidor planta
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Annex 2. Plànols
Annex 2.1. Plànols corresponents al lot 1
Annex 2.2. Plànols corresponents al lot 2
Annex 2.3. Plànols corresponents al lot 3
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