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1. OBJECTE
L’objecte d’aquesta licitació és el subministrament i la instal·lació d’un sistema de
climatització i ventilació per al Saló de Sessions del Parlament de Catalunya propi
i independent de la resta de l’edifici, 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.

1.1.

Objectius

Es pretén assolir com a objectiu principal la millora del confort tèrmic dels usuaris
del Saló de Sessions i de l’eficiència energètica de tot el sistema.
A causa de la geometria pròpia de l’hemicicle, cal que el sistema de climatització i
ventilació proposat minimitzi l’estratificació de l’aire amb un repartiment uniforme
d’aquest, tenint en compte les diferents alçàries de l'espai, i eviti els corrents
d’aire.
Les noves instal·lacions de climatització han d’assolir el manteniment de les
condicions de treball dels equips amb el menor cost econòmic, 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.
Caldrà 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 que es proposi s’haurà d’integrar
amb l’arquitectura interior de l’hemicicle i haurà d’ésser respectuós amb els
materials i les geometries interiors, els diferents elements de seguiment de les
sessions plenàries, etcètera.

2. ANTECEDENTS I INFORMACIÓ PRÈVIA

2.1.

Condicionants i característiques de l’emplaçament i de l’entorn
físic del Palau del Parlament

4

Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat

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 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.

2.2.

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.

5

Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat

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.

2.3.

Dades de l’espai objecte del projecte: l’hemicicle

L’hemicicle del Parlament de Catalunya s’ubica al centre de la planta noble del
Palau. Es podria dir que es tracta del cor del Parlament, ja que és l’espai més
representatiu i on es desenvolupen les sessions amb més transcendència.
El conjunt de l’edifici està catalogat com a monument historicoartístic d’interès
nacional i, per tant, cal ésser molt respectuós i seguir certes directrius en
qualsevol intervenció que s’hi vulgui desenvolupar. L’hemicicle s’ubica a l’espai
que havia estat destinat a Saló del Tron abans de recuperar-se com a seu
parlamentària. Els materials principals són marbre als revestiments verticals i les
columnes i fusta de caoba als sostres, els escons i la zona de presidència. Les
portes d’accés estan entapissades de la mateixa manera que el paviment, que
està cobert amb una moqueta de llana vermella. Tots els materials principals,
doncs, són considerats nobles. Coincidint amb la part central del sostre de
l’hemicicle, hi ha tres llums ornamentals de grans dimensions equipats amb
gairebé 70 bombetes cadascun.
Amb una superfície de 278 metres quadrats, hi ha capacitat per a 247 persones
entre diputats, Govern, presidenta, vicepresidents i secretaris, lletrats, autoritats,
premsa i públic. Els escons estan distribuïts en forma de semicercle i de forma
ascendent, mitjançant una tarima esglaonada. L’altura màxima és de 10,25
metres i la mínima de 7,25. La presidència també està elevada, just darrere del
faristol. Les dimensions generals de l’espai són de 23 metres de llargada per 12
metres d’amplada.
Cal tenir present que s’enregistren totes les sessions plenàries i que els senyals
d’àudio i de vídeo que es generen es faciliten als mitjans de comunicació que ho
sol·liciten. Per aquest motiu, independentment de la il·luminació ornamental, hi ha
una potent il·luminació tècnica que facilita l’enregistrament de vídeo. Actualment
aquesta il·luminació tècnica està formada per més de vuitanta focus equipats amb
tecnologia LED.
L’accés i la comunicació amb la resta de l’edifici es fa per mitjà de dos
passadissos laterals. Aquests espais estan actualment sense climatitzar i no són
objecte d’aquesta licitació. Tant els accessos laterals com el faristol estan
adaptats per a les persones amb mobilitat reduïda.
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Aquesta zona limita a l’est i a l’oest amb els dos patis posteriors del cos central; al
sud, amb el creuer central que comunica els salons Gris i Rosa, i al nord, amb dos
conjunts de lavabos que limiten, alhora, amb la façana posterior de l’edifici.
La façana posterior de l’edifici presenta un passadís perimetral de 3,50 metres
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.

2.4.

Sistema de climatització i ventilació actual de l’hemicicle

L’actual sistema de climatització de l’hemicicle és propi i independent de la resta
de l’edifici i data d’inicis dels anys vuitanta, coincidint amb el moment en què
l’edifici va retornar a l’ús parlamentari.
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
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.
Part d’aquests equips es troben ubicats a la cúpula central del Parlament, tal com
es mostra en la documentació gràfica que s’adjunta, i la resta són directament a
cel obert sobre la coberta del Saló dels Canelobres.
El sistema actual és d'expansió directa i està format per tres unitats exteriors
ubicades al costat de la cúpula, sobre la coberta del passadís del Saló dels
Canelobres, i una unitat interior, ubicada dins l’espai de la cúpula, assimilable a un
climatitzador amb bateria de gas refrigerant, executada in situ amb panells
acústics i formada per tres seccions: dues d'aquestes amb bateries i filtres i una
altra que pretracta l'aire abans de passar per les altres seccions. Tot l’espai
interior de la cúpula central està aïllat acústicament, per a evitar molèsties a la
planta noble.
Des de la unitat interior, surt el conducte d'impulsió cap a l'hemicicle, passant per
l'espai de sota la coberta. La unitat interior no disposa d’un conducte de retorn i
agafa l'aire pendent de tractar de l'espai (comunicat amb l'exterior) on està
construït el climatitzador. L’aire d’aquest espai adjacent és una mescla, sense cap
control, entre l’aire provinent de l’exterior, a través de les obertures de la cúpula a
la zona de la coberta, i l’aire provinent per transferència des de l’interior de
l’edifici.
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L'extracció d'aire de l'hemicicle es fa per mitjà de cinc extractors distribuïts de la
manera següent: una unitat just a sota de l’entarimat de l’interior de l’hemicicle
(actualment aturat), dues unitats sota la taula de la Mesa del Parlament
(actualment aturats) i dues unitats més a la coberta de l’hemicicle. El fet que
actualment no s’utilitzin aquests extractors és degut al soroll i el desconfort que
generen. A banda dels extractors, es duu a terme una transferència d'aire per les
portes que comuniquen amb els passadissos laterals de l’hemicicle sense cap
control, la qual cosa provoca importants corrents d'aire en aquests. Tots els
extractors s'hauran de desmantellar.
Els equips actuals treballen a 220V i va caldre instal·lar un transformador elèctric
per a ajustar-se als 400V amb què s’alimenten i que arriben des del centre de
transformació del Parlament. Aquest transformador comporta un cert risc
d’incendi, a causa de les altes temperatures que assoleix, i una despesa
energètica suplementària.

2.5.

Ús de la climatització i ventilació a l’hemicicle

L’hemicicle es climatitza únicament quan es fa ús de l’espai, fet que no es dóna
diàriament ni de manera continuada.
L’ús principal de l’hemicicle són les sessions plenàries, que actualment
corresponen a dos dies a la setmana cada quinze dies. Complementàriament, els
dies en què fa molt de fred a l’hivern o fa molta calor a l’estiu, s’utilitzen els
sistemes de climatització durant les visites institucionals i escolars.
Els requeriments principals del Saló de Sessions són de refrigeració. Únicament
cal calefactar, d’una manera puntual, durant els dies més freds de l’hivern.

2.6.

Ubicació de les noves instal·lacions de climatització i ventilació

Es preveu alliberar l’espai interior de la cúpula de qualsevol equip de climatització
i ventilació i únicament es permetrà que el travessin els conductes. A la proposta,
tots els equips i elements necessaris s’hauran d’ubicar a la coberta exterior del
passadís del Saló dels Canelobres, sobre bancades prèviament calculades, tal
com es mostra en la documentació gràfica annexa.

3. CONDICIONS GENERALS
3.1.

Calendari d’actuacions
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El primer requeriment que cal tenir present és el limitat període d’execució. Per a
dur a terme el subministrament, la instal·lació, la posada a punt i la legalització, es
disposa únicament del període sense activitat parlamentària.
Concretament, caldrà iniciar les tasques de desconnexió i desmantellament una
vegada finalitzada la darrera sessió plenària de l’actual legislatura prevista per als
dies 22 i 23 de juliol. Aquesta data és una previsió que caldrà verificar durant els
propers mesos. El subministrament i la instal·lació de tot el sistema haurà de
finalitzar el 4 de setembre, tot i que es disposarà fins al dia 9 de setembre per a
fer la posada a punt per a garantir l’ús del sistema segons els paràmetres de
projecte. Paral·lelament a la posada a punt, caldrà tramitar l’expedient de
legalització de la nova instal·lació.
Aquests terminis tan ajustats comportaran l’encavalcament de diferents fases
d’execució i la necessitat d’uns rendiments de treball adequats per a assolir els
terminis establerts. Caldrà definir un pla de treball que sigui coherent i concreti les
diferents fases, els recursos que s’hi preveuen, els equipaments i elements
auxiliars necessaris, etcètera. Aquest pla de treball serà avaluat.

3.2.

Treballs previs

Prèviament a l’inici de qualsevol actuació, caldrà concretar amb el Departament
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat la implantació, els accessos, els
horaris, els espais d’abassegament, la ubicació dels contenidors, 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, etcètera.
La primera actuació consistirà en una desconnexió i un desmantellament
programat dels sistemes de climatització i ventilació actuals. Aquestes tasques
inclouen la retirada dels tres equips de producció ubicats a l’exterior sobre el
terrat, la recuperació dels gasos refrigerants, la retirada de la unitat interior (les
seves tres seccions), la xarxa elèctrica i de dades, les conduccions i línies
frigorífiques, el transformador elèctric i els panells d’aïllament acústic que
configuren l'envolupant de la unitat interior ubicats a l’interior de la cúpula i tots els
conductes de distribució d’aire que són sota la coberta de l’hemicicle. Caldrà,
doncs, alliberar l’espai de la cúpula de qualsevol element o instal·lació elèctrica o
de climatització. Finalment, caldrà retirar els cinc ventiladors i conductes ubicats a
l’interior de la coberta i a l’interior de l’hemicicle.
Respecte als conductes ubicats dins la coberta de l’hemicicle, caldrà tenir molta
cura amb les mesures proposades en el pla de seguretat i salut. Aquest espai és
de difícil accés i la seva alçària lliure interior no permet d’estar-hi dempeus. A més
a més, hi ha tres subestructures circulars de grans dimensions per a suportar els
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polipasts de cadascun dels llums ornamentals de l’interior de l’hemicicle. En cas
de preveure ampliar l’espai d’accés, s’haurà de retornar al seu estat inicial una
vegada finalitzada la instal·lació.
L’espai interior de la coberta s’haurà d’aspirar una vegada s’hagin retirat tots els
conductes de fibra existents actualment, per a garantir que no hi hagi partícules
en suspensió o repòs que puguin afectar les condicions de confort de l’hemicicle.
Caldrà que l’empresa adjudicatària protegeixi tot l’interior de l’hemicicle per a
evitar que la pols en suspensió generada per la neteja de la coberta acabi afectant
l’interior de l’hemicicle.
Una vegada retirats els equips, s’hauran de traslladar immediatament a l’exterior
de l’edifici, sigui al passadís posterior o al passadís lateral, on s’ubicaran els
contenidors, ja que no es permetrà que romanguin dispersos per la coberta del
Parlament.
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. Caldrà presentar un
justificant del gestor de residus que n’acrediti el correcte tractament.

3.3.

Reforç de l’estructura de coberta

Independentment dels equips de climatització i ventilació que es proposin i el pes
que comportin, l’empresa adjudicatària haurà de fer una cala a la coberta per a
valorar la capacitat portant dels elements de suport i definir el tipus de reforç o
bancada on s’ubicaran els equips i elements del sistema de climatització i
ventilació proposats.
Aquest reforç estructural haurà d’anar acompanyat de la corresponent memòria
de càlcul 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.

3.4.

Requeriments dels sistemes de climatització

La proposta per al sistema de climatització de l'hemicicle del Parlament haurà
d’ésser d’un sistema propi i independent de la resta de l’edifici –tal com és
actualment–, que disposi del seu propi sistema de control. També haurà de
preveure que sigui integrable en el sistema de control general de l'edifici.

10

Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat

El sistema de climatització haurà d’impulsar l’aire tractat des del sostre de
l’hemicicle i des dels laterals superiors. Atès que no es permet cap element
intrusiu a l’interior de l’hemicicle, ni una modificació de la geometria o dels
materials interiors, caldrà utilitzar l’espai actual que es troba sota coberta per a
situar-hi els conductes, els elements de difusió d'aire i la resta d'elements que
siguin necessaris. Tots els equips de producció i intercanvi de la proposta
s'hauran de col·locar a la coberta del Saló dels Canelobres.
No es permeten sistemes amb torres de refrigeració.
Caldrà tenir molt present de cara a la difusió de l'aire la gran alçària de l’espai en
general i el fet que no és uniforme; la part més alta de l’hemicicle té una alçària de
10,25 metres i la part més baixa de 7,25 metres. S’hauran de preveure els
elements de regulació necessaris per a garantir, a tot l'espai de l'hemicicle, la
difusió, la velocitat i la temperatura de l'aire correctes.
Ateses les característiques arquitectòniques de l’hemicicle i tenint en compte el
requeriment que la seva imatge actual no es pot variar tenint en compte les seves
característiques com a espai catalogat i representatiu del Parlament, 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.
Pel que fa a la ubicació dels elements de difusió de l’aire, serà possible impulsar o
retornar l'aire per mitjà de noves obertures als laterals del sostre, tal com es
mostra en la documentació gràfica annexa. Aquest serà l’únic element que
distorsionarà la imatge de l’actual hemicicle i, per a reduir-ne l’impacte visual,
caldrà que es pintin a fi de millorar la integració cromàtica amb la resta del Saló de
Sessions. Es poden igualment aprofitar, si es considera pertinent, els passos i les
reixes que actualment donen servei al sistema de climatització.
Serà necessari 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 de
l'hemicicle i, especialment, a les zones ocupades.
El pas de conductes s’haurà de fer aprofitant els passos actuals en la mesura que
sigui possible com a premissa fonamental. En aquest sentit, es podrà dur a terme
el pas de conductes per l’interior de la cúpula fins a l’espai de sota la coberta de
l’hemicicle. Presumiblement, serà necessari el pas de conductes verticals des de
la part baixa de l’hemicicle fins a la coberta, amb la dificultat constructiva i
estructural que aquest pugui comportar, en dos punts concrets: des de sota la
taula de la Mesa del Parlament i des de sota l'entarimat de l’hemicicle a la part
posterior de la zona de públic. Cap d’aquests dos recorreguts no s’utilitza
actualment.

11

Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat

En el primer cas, des de sota de la taula de la Mesa, hi ha un pas fins a l’habitacle
situat just al sector esquerre posterior que comunica amb el terrat per mitjà de tres
obertures de 15 centímetres de diàmetre. Pel que fa a la comunicació entre la
tribuna dels escons i el terrat, no hi ha cap comunicació directa. Aquesta es podria
fer travessant una coberta plana ventilada, accedint a l’espai ubicat a la part
posterior esquerra de l’hemicicle i, des d’aquest, a la zona inferior de la tribuna
dels escons. En la documentació gràfica adjunta, s'especifiquen aquests traçats
dels conductes i llur dimensió màxima.
Atès que el projecte considerarà, presumiblement, la possibilitat d'utilitzar els
passos per sota de la tribuna dels escons, de la taula de la Mesa del Parlament o
d’ambdós llocs alhora pel retorn de l'aire, s’hauran de definir, en un estudi
específic, el cabal, el soroll, la ubicació de reixes, la dimensió i el pas de
conductes en relació amb l'espai disponible per als passos, etcètera.
Finalment, caldrà una placa per a cadascuna de les dues portes d’accés principal
que indiqui la temperatura i la humitat de l’hemicicle. Aquestes visualitzacions
s’hauran d’integrar amb l’espai i hauran d’ésser validades pel Departament
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.
Tots els equips i elements del sistema ubicats a la coberta garantiran els espais
necessaris per al seu correcte funcionament i manteniment i es garantirà el nivell
sonor exigit per la normativa que és aplicable.
Caldrà protegir l’interior de l’hemicicle per a garantir que la pols no afecti els
sistemes de votació electrònica, les càmeres d’enregistrament, els ordinadors ni
les pantalles de visualització. Caldrà adoptar mesures de seguretat que
garanteixin que no es produiran ni despreniments ni caiguda d’objectes a causa
dels treballs a la coberta. Les portes d’accés a l’hemicicle hauran d’estar tancades
i amb la senyalització corresponent per a evitar que s’hi pugui accedir. Per a dur a
terme qualsevol actuació, caldrà la validació prèvia del Departament
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat. En cas que siguin necessaris
conductes verticals des de la part baixa de l’hemicicle fins a la coberta, aquests
s’instal·laran amb l’autorització i la programació prèvies del Departament
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.
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.
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Tota aquesta informació s’haurà de concretar 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 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 correcte repartiment dels cabals
d’aire tractat, garantint-ne les temperatures i les velocitats adequades a l'interior
de l'hemicicle.
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)
quan el projecte ho requereixi.
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 finalitzi el subministrament, la instal·lació i la
posada a punt, haurà de dur a terme les accions següents:
-

Legalitzar la instal·lació de climatització i ventilació.
Facilitar tota la documentació tècnica generada durant l’execució.
Iniciar el període de garantia i manteniment dels equips.

3.5.

Instal·lació elèctrica i de dades
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El Parlament disposa de dues línies elèctriques, la 9Q1 i la 10Q1, des d’una
sortida del TRF2 del centre de transformació del Parlament per a alimentar el
sistema de climatització i ventilació actual.
-

Sortida 9Q1. Aire condicionat hemicicle de 160 A cable RV 0,6/1kV de 5 x
50 mm2 amb una longitud de 150 metres

-

Sortida 10Q1. Ventilació hemicicle de 160 A cable RV 0,6/1kV de 5 x 50
mm2 amb una longitud de 150 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, que hauran d’ésser
adequades i ajustar-se a 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 i ventilació
de l’hemicicle. Aquest quadre serà l’únic element que es permetrà ubicar a
l’interior de la cúpula per a protegir-lo de les inclemències meteorològiques.
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.

3.6.

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, el
programari de gestió i control es troba en fase d’adjudicació en un altre
procediment de licitació. Per aquest motiu, es requereix que el sistema de control
utilitzi un llenguatge obert o que disposi d’una passarel·la que permeti d’ésser-ho.
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Caldrà fer la comunicació física entre el control dels equips i l’ordinador de gestió i
control ubicat a la planta baixa del Parlament per mitjà de cablejat de dades,
senyals o ambdós mètodes alhora. La distància aproximada entre els equips de
climatització i la sala on s’ubica l’ordinador de gestió i control és de 225 metres.
La instal·lació d’aquest cablejat implicarà travessar rases, arrambladors de fusta,
safates metàl·liques, etcètera. Aquestes feines hauran d’ésser programades i
validades pel Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, per a no
afectar l’ús diari del Parlament.
Finalment, caldrà prestar les ajudes que siguin necessàries per a implementar els
nous equips en el programari de gestió i control. Aquestes ajudes consistiran a
facilitar documentació tècnica, ajustar i validar els paràmetres de gestió, etcètera,
per al correcte funcionament del sistema de control general, així com de la
integració dels elements de control del nou sistema de climatització. Aquest suport
s’haurà de facilitar una vegada adjudicats el subministrament i la instal·lació del
programari de gestió i control, que no són objecte d’aquesta licitació, fet que pot
ésser posterior a la data prevista d’instal·lació dels sistemes de climatització.

3.7.

Gestió energètica

Per a poder fer una correcta valoració dels paràmetres d’eficiència energètica, es
tindran en compte els conceptes de rendiment energètic, comptabilització dels
consums, 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 definirà, d’una manera quantitativa i qualitativa, qualsevol altre
paràmetre que millori els rendiments energètics dels equips i els sistemes
proposats.
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3.8.

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 i ventilació del Saló
de Sessions serà la responsable del manteniment preventiu, correctiu i normatiu.
Caldrà presentar un pla de manteniment, que serà avaluat, en què es detallin
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.
Caldrà disposar d’un equip tècnic especialista per a resoldre qualsevol incidència
que pugui ocórrer en els equips i detallar els temps de resposta.
Caldrà 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.
3.9.

Formació

Caldrà que l’empresa adjudicatària faci 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 dur
a terme 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 les configuracions que
permetin un consum energètic eficient dels equips, garantint el màxim confort
tèrmic.

4. GARANTIES COMPLEMENTÀRIES
4.1.

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.
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4.2.

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 matèries.
Els tècnics redactors del projecte, el pla de seguretat i salut, el pla de qualitat i el
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.

4.3.

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
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, per a desenvolupar la
coordinació d'activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos, d'acord
amb el que estableix 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 Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat a l’efecte de la
prevenció de riscos laborals.
L’empresa ha de designar una persona responsable, que en serà la interlocutora
amb el Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat i serà
responsable en la coordinació empresarial en la matèria.

4.4.

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 quedar
coberta qualsevol possible intervenció que n’impliqui algun canvi o substitució.
Les peces de recanvi hauran d’estar disponibles, fora del període de garantia,
durant el període d’anys establert per la normativa corresponent.
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Durant tot el període de garantia, l’adjudicatari serà responsable del manteniment
preventiu, correctiu i normatiu dels equips instal·lats.
El període de garantia s’iniciarà amb la signatura del certificat de recepció, i una
vegada lliurats tots els plànols as-built, el projecte legalitzat, els manuals d’ús i
tota la documentació tècnica corresponent.
5. MILLORES
Es preveu que els licitadors puguin millorar llurs puntuacions, basant-se en les
propostes següents:
- Millorar en els períodes de garanties i manteniments, fins a 1,5 punts, a
raó de 0,5 punts per cada 6 mesos d’ampliació.
- Millorar els terminis d’execució, fins a 0,5 punts, a raó de 0,25 punts per
cada setmana de reducció.
A fi d’obtenir una valoració positiva, caldrà que les millores proposades siguin
coherents amb l’objecte del contracte i vagin acompanyades d’una valoració
econòmica. El Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat valorarà
les propostes segons la necessitat i idoneïtat i podrà no valorar positivament les
propostes que no aportin cap valor afegit.

6. PRESSUPOST
S’ha de presentar un pressupost que desglossi les partides següents:
CONCEPTE
Projecte, estudi de seguretat i salut, legalització i coordinador
de seguretat i salut
Desmantellament de les instal·lacions actuals, sondejos,
reforç estructural i bancades
Equips de producció i climatització
Distribució de l’aire i elements especials
Difusió de l’aire i elements especials
Obra civil per a la correcta instal·lació dels sistemes de
climatització
Instal·lació elèctrica
Instal·lació de comunicació, connexió amb el programari i
posada a punt
Manteniment per a 2 anys de garantia

PREU
(sense IVA)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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TOTAL (sense IVA)

€

Els valors definits per a cadascuna de les partides següents són únicament
informatius, ja que el criteri de valoració correspon únicament a l’oferta econòmica
total, sense IVA.
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7. ANNEXOS A LA MEMÒRIA
Annex 1. Càrregues tèrmiques del Saló de Sessions
Les bases de càlcul són les següents:
Superfícies, alçàries i volum de l’hemicicle
- Superfície: 276 m2
- Volum: 2.600 m3
- Dimensions: 23 x 12 m
- Alçària màxima: 10,25 m
- Alçària mínima: 7,25 m
Capacitat màxima de l’hemicicle
‐ Escons de diputats i membres del Govern: 144
‐ Mesa del Parlament i lletrats: 7
‐ Llotges per a convidats: 20
‐ Espai per a públic en general i premsa: 72
‐ Uixers: 4
Total: 247 persones
Ús de l’hemicicle
‐ Dies de sessió plenària: totes les instal·lacions en marxa i màxima
capacitat. Dos dies a la setmana cada quinze dies. Entre 8 i 12 hores
diàries.
‐ Dies sense sessió plenària: instal·lacions d’il·luminació ornamental. Visites
per a escoles, visites de diputats i visites d’actes institucionals. Cinc dies a
la setmana. Entre 1 i 8 hores diàries.
Instal·lacions d’il·luminació ornamental de l’hemicicle
‐ 3 llums ornamentals: 56 bombetes halògenes de 46 W + 8 bombetes
d’incandescència de 100 W + 4 focus halògens de 100 W / llum
‐ 2 fanals ornamentals: 14 globus amb bombetes de 20 W de fluorescència
compacta / fanal
Instal·lacions d’il·luminació tècnica per a televisions
‐ 78 focus de 55 W equipats amb tecnologia LED
Altres instal·lacions
‐ Cada escó de diputat i membre del Govern: sistema de votació electrònica,
telèfon fix, carregador de bateria per a ordinadors portàtils, micròfon, punt
de xarxa informàtica.
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‐
‐

Cada membre de la Mesa i lletrat: lloc de treball (corrent brut i de SAI),
xarxa informàtica, sistema de votació electrònica, telèfon fix, ordinador i
micròfon.
6 càmeres de televisió monitoritzades i 2 càmeres web.
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Annex 2. Documentació gràfica

Plànols

‐

Plànol 01: Ubicació - e:1:2500

‐

Plànol 02: Emplaçament - e:1:250

‐

Plànol 03: Zona d’actuació. Planta Saló de Sessions - e:1:75

‐

Plànol 04: Zona d’actuació. Secció longitudinal i transversal - e:1:100

‐

Plànol 05: Zona d’actuació. Planta coberta - e:1:75
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