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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE / INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT
EXPEDIENT 2021/90

En data 15 de juliol de 2021, des de l’Oficina de Contractació s’inicia la tramitació de l’expedient
2021/90 per a la contractació de la prestació de serveis d’arquitectura i enginyeria per a la
reforma dels edificis del Col·legis Majors Penyafort-Montserrat de la Universitat de Barcelona,
vista la proposta d’incoació del director de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals de la Universitat
de Barcelona de data 4 de juny de 2021.
a) Descripció de l’objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte és la prestació de serveis d’arquitectura i enginyeria per a la reforma
dels edificis del Col·legis Majors Penyafort-Montserrat de la Universitat de Barcelona, d’acord amb
el que es descriu en el plec de prescripcions tècniques.
Les necessitats de minimitzar l’impacte de les obres tant des del punt de vista de l’oferta
d’allotjament com d’optimitzar els recursos econòmics i financers obliguen a preveure una
execució de la reforma per etapes. En aquest sentit, es plantegen les següents etapes:
- Etapa inicial: aquesta etapa abastarà tots els treballs necessaris per definir completament la
reforma a executar, amb la tramitació de la llicència ambiental i la determinació i estructura de les
etapes d’execució. Inclou:
• Projecte global a nivell de projecte bàsic (inclòs diagnòstic de patologies i aixecament de la
informació gràfica i tècnica necessària, així com la realització de cales si fos necessari).
Aquest projecte global inclourà un pressupost detallat del cost de tota la reforma.
• Estudi de seguretat i salut global
• Certificació energètica a nivell de projecte
• Projecte de llicència ambiental, incloent el projecte de protecció contra incendis
• Revisió favorable del projecte de llicència ambiental per part d’una Entitat Ambiental de
Control, que haurà de comptar amb l’informe favorable del Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona.
Aquesta etapa inicial s’executarà de forma immediata després de la formalització del contracte
atès que hi ha crèdit adequat i suficient per dur-la a terme.
- Etapes d’execució: definides en la etapa inicial, el nombre d’etapes quedarà marcat per la
coherència tècnica i pels recursos disponibles. Es preveuen un màxim de vuit etapes. Cada una
d’aquestes etapes d’execució abastarà les missions corresponents a la redacció del projecte
d’obres i altra documentació que permeti l’obtenció de la corresponent llicència d’obres, els
treballs corresponents a la direcció de dites obres i a la documentació final que permeti l’obtenció
final de la llicència ambiental. Inclou per a cada etapa:
• Projecte bàsic i executiu d’obres i d’instal·lacions, amb el corresponent Informe d’Idoneïtat
Tècnica
• Estudi de seguretat i salut
• Qualsevol altre document necessari per a la tramitació i obtenció del permís d’obres
• Tramitació i obtenció del permís d’obres
• Direcció de les obres i de les instal·lacions
• Direcció d’execució de les obres
• Coordinació de seguretat i salut
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•
•
•

Documentació final de les obres i de les instal·lacions
Tramitació i obtenció de l’acta favorable de la part que correspongui al projecte global de
llicència ambiental
Certificació energètica final

L’execució d’aquestes etapes quedarà condicionada tant a l’adjudicació del contracte de l’obra,
com a l’existència de crèdit adequat i suficient per a totes les etapes d’execució, o de forma
esglaonada per a les etapes que es vagin executant.
El desenvolupament dels treballs es concretarà en fases, la primera de les quals correspondrà,
com a mínim, a l’Etapa inicial i a la primera Etapa d’execució. S’estima que la primera Etapa
d’Execució correspon a una vuitena part de tota la reforma. Les següents fases quedaran
definides per una o més Etapes d’execució, fins a assolir la reforma completa plantejada en
aquest procediment.
El servei objecte d’aquest contracte és un projecte únic, que no es pot dividir en lots donat que
les actuacions a projectar estan interrelacionades, no són independents entre elles i, com a
conseqüència han de formar part d’un mateix projecte.
CPV: 71240000-2 Serveis d'Arquitectura, Enginyeria i Planificació
b) Descripció de la necessitat a cobrir i motius que justifiquin la contractació
L’organització actual dels usos del Col·legi Major Penyafort-Montserrat respon bàsicament al
model original de l’equipament, tot i les millores fetes al llarg de la seva trajectòria. En aquest
model, les habitacions són compartides i els banys són comunitaris, i disposen de calefacció, no
de climatització. L’actual evolució de l’allotjament universitari tendeix a oferir espais individuals als
residents, amb un bon nivell de confort i diferents opcions de pensió alimenticia. La transformació
que es busca per aquest Col·legi no vol perdre les essències del model original quant a vida
comunitària. En aquest sentit, no es planteja un canvi de model de pensió. Sí que s’estima
necessari millorar les condicions d’allotjament, incorporant banys a totes les habitacions, dotantles de climatització i garantint la seguretat de tot el conjunt, segons el que determini la llicència
ambiental de la instal·lació. No es preveuen canvis en els usos en els espais comuns de les
plantes inferiors, sobre les quals l’impacte de la reforma serà el de les adequacions que determini
el projecte de llicència ambiental i les derivades de les obres de reforma de les habitacions i les
seves instal·lacions.
c) Durada del contracte / termini d’execució i pròrrogues:
La durada total prevista per a l’execució d’aquest contracte és 5 anys des de la formalització del
contracte però condicionada, per la seva vinculació, a l’execució de les obres podent arribar a
ser superior. Els períodes inactius entre les diferents etapes i fases no es comptabilitzaran per al
còmput total de la duració del contracte.
L’execució de totes les fases es formalitzarà en un únic contracte. La fase 1 s’iniciarà conforme
els terminis establerts en el plec, i la fase 2 (o fases posteriors) quedarà suspesa fins que es
donin les dues condicions abans indicades: l’adjudicació del contracte d’obres i l’existència de
crèdit (crèdit pel total o per una part). Per tant, el que quedarà suspès és l’execució de la fase 2,
no l’adjudicació ni la formalització del contracte. Cal indicar però, que la suspensió dels serveis de
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la fase 2 podrà anar-se aixecant per serveis i de forma seqüencial, i per tant, poden anar-se
executant, a mida que vagi havent disponibilitat pressupostària.
S’estableix un termini màxim de 48 mesos, a comptar des de la formalització, per a que es donin
aquestes dues condicions (adjudicació obra, i crèdit total o parcial per a la fase 2), de tal manera
que si transcorregut aquest termini no han tingut lloc ambdues condicions en els termes
establerts en el plec, el contracte es rescindirà parcialment pel que fa a la fase 2 (i si el crèdit
obtingut només cobreix part dels serveis de la fase 2, si encara no ha finalitzat el termini fixat part
dels serveis seguiran suspesos, i si el termini ja ha finalitzat es rescindirà el contracte en quant
als serveis restants per executar que no disposin de crèdit).
Els terminis de lliurament de cada etapa i/o servei s’estableixen en el plecs que regeixen aquesta
contractació.
2. Pròrroga
L’òrgan de contractació solament podrà acordar la pròrroga del termini d’execució del contracte
per causes justificades, no imputables al contractista.
d) Valor estimat del Contracte (VEC):
El valor estimat d’aquest contracte és de 888.000,00 € (IVA exclòs), que inclou el 20% de
modificacions previstes.
e) Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació és de 895.400,00 €, dels quals 740.000,00 € corresponen a la base
imposable i 155.400,00 € al 21% de l’IVA.
La base imposable s’ha calculat tenint en compte que 621.848,74 € corresponen a despeses
directes (personal i materials, amb una distribució del 97% i 3%, respectivament), 80.840,34 € a
despeses indirectes, i 37.310,92 € a benefici industrial.
Aquest pressupost es distribueix en les fases següents tal i com es descriu al plec de
prescripcions tècniques.

Etapa inicial
Treballs previs (plànols, cales
i estudis de patologies)
Projecte bàsic global obres

FASE 1.

Projecte bàsic global
instal·lacions
Projecte llicència ambiental
Certificació energètica en
fase de projecte
Estudi de seguretat i salut
global

TOTAL Etapa inicial

Base
imposable

IVA (21%)

TOTAL

16.000,00

3.360,00

19.360,00

140.000,00

29.400,00

169.400,00

45.000,00

9.450,00

54.450,00

36.000,00

7.560,00

43.560,00

6.000,00

1.260,00

7.260,00

15.000,00

3.150,00

18.150,00

258.000,00 €

54.180,00 €

312.180,00 €
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Etapa 1 d’execució
Projecte bàsic i d’execució
etapa 1
Projecte d’execució
d’instal·lacions etapa 1
Programa de control de
qualitat etapa 1
Direcció de les obres etapa 1
Direcció de les instal·lacions
etapa 1
Direcció d’execució de les
instal·lacions etapa 1
Coordinació de Seguretat i
Salut etapa 1
Certificació energètica final
obra etapa 1

Total Etapa 1
Total fase 1

FASE 2
Imports
totals per
a totes les
etapes
restants

Projecte bàsic i d'execució
d’obres (totes les etapes
restants)
Projecte d'execució
d’instal·lacions (totes les
etapes restants)
Programa de control de
qualitat (totes les etapes
restants)
Direcció d’obres(totes les
etapes restants)
Direcció instal·lacions
Direcció d'execució
d'instal·lacions (totes les
etapes restants)
Coordinació de seguretat i
salut (totes les etapes
restants)
Certificació energètica final
(totes les etapes restants)

Total Fase 2

TOTAL

17.500,00

3.675,00

21.175,00

6.875,00

1.443,75

8.318,75

750,00

157,50

907,50

13.750,00

2.887,50

16.637,50

5.625,00

1.181,25

6.806,25

13.750,00

2.887,50

16.637,50

1.250,00

262,50

1.152,50

750,00

157,50

907,50

60.250,00 €
318.250,00 €

12.652,50 €
66.832,50 €

72.902,50 €
385.082,50 €

122.500,00 €

25.725,00 €

148.225,00 €

48.125,00 €

10.106,25 €

58.231,25 €

5.250,00 €

1.102,50 €

6.352,50 €

96.250,00 €

20.212,50 €

116.462,50 €

39.375,00 €

8.268,75 €

47.643,75 €

96.250,00 €

20.212,50 €

116.462,50 €

8.750,00 €

1.837,50 €

10.587,50 €

5.250,00 €

1.102,50 €

6.352,50 €

421.750,00 €

88.567,50 €

510.317,50 €

740.000,00 €

155.400,00 €

895.400,00 €

En base a la determinació del cost de les obres, resultat de la primera fase dels treballs, la
Universitat de Barcelona podrà, si no té garantit el finançament total d’aquestes obres, suspendre
les fases següents d’aquest contracte fins que aquest finançament estigui garantit, sense que
aquest fet doni dret a cap reclamació per part de l’adjudicatari.
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El Consell Social de la Universitat de Barcelona ha aprovat la despesa en la reunió de 8 de juliol
de 2021 i la despesa pluriennal per a la Fase 1, de la única que hi ha crèdit disponible, què és la
següent

Exercici

f)

Base imposable

IVA (21%)

Total

2021

16.000,00 €

3.360,00 €

19.360,00 €

2022

267.126,00 €

56.096,46 €

323.222,46 €

2023

17.562,00 €

3.688,02 €

21.250,02 €

2024

17.562,00 €

3.688,02 €

21.250,02 €

TOTAL

318.250,00 €

66.832,50 €

385.082,50 €

Proposta de tramitació i procediment
Aquest expedient es tramitarà per via ordinària i procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada, de conformitat amb el que disposa l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic.

D’acord amb allò que disposen els articles 73 i 181 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona.
Queda justificada la necessitat de celebrar la contractació de la prestació de serveis d’arquitectura i
enginyeria per a la reforma dels edificis del Col·legis Majors Penyafort-Montserrat de la Universitat de
Barcelona, a tal efecte s’incoa expedient 2021/90 i s’ordena la seva tramitació per procediment obert
subjecte a regulació harmonitzada i via ordinària.

Joan Guàrdia Olmos
Rector de la Universitat de Barcelona
Òrgan de Contractació
Contra aquesta incoació els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, de
conformitat amb l’establert a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant, i de forma prèvia a la via judicial, els interessats poden optar per interposar un recurs especial, en el termini de
15 dies hàbils comptats a partir del dia següent a aquell en que s’hagi tramès la notificació de l’acte impugnat, en base a
l’establert a l’art. 44 i següents de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic. Interposat l’esmentat recurs, quedarà en
suspens la tramitació de l’expedient de contractació fins a la resolució del mateix. Fins que no recaigui resolució expressa o
presumpta del recurs especial no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu.
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