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MEMÒRIA
JUSTIFICATIVA-INCOACIÓ
D’EXPEDIENT
DE
LES
OBRES
D’INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DE LES AULES 1003, 1004,
1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 I 1011 DE L’EDIFICI 690 DE LA FACULTAT
D’ECONOMIA I EMPRESA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
EXPEDIENT 2022/92
En data 26 de maig de 2022, des de l’Oficina de Contractació Administrativa s’inicia la tramitació de
expedient 2022/92 per a la contractació de les obres d’instal·lació de climatització i ventilació de les
aules 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 i 1011 de l’Edifici 690 de la Facultat
d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona vista la proposta d’inici del Director de l’Àrea
d’Infraestructures i Serveis Generals de data 4 d’abril de 2022.
a) Descripció de l’objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres d’instal·lació de climatització i ventilació
de les aules 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 i 1011 de l’Edifici 690 de la
Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. En el projecte es planteja la
instal·lació de dos sistemes independents: un de ventilació, amb recuperadors de calor i el
100% d’aire exterior, a sota de les aules amb funcionament independent amb una sonda de
CO2; i un altre sistema de climatització amb climatitzadors que recirculen l’aire i el refreden o
escalfen amb un termòstat d’acord amb el que es descriu en el projecte executiu.
b) Descripció de la necessitat a cobrir i motius que justifiquin la contractació
Les aules a climatitzar i ventilar disposen en l’actualitat d’una instal·lació de climatització i
ventilació a base de climatitzadors amb un sistema d’aigua a dos tubs, aigua freda/calenta. Els
climatitzadors es troben situats sota les aules en un lloc de difícil accés i disposen d’una petita
aportació d’aire exterior.
Amb els temps, alguns climatitzadors s’han anant espatllant, sent impossible la seva reparació
o la seva substitució sense fer una gran intervenció en obra civil.
En el projecte es planteja la instal·lació de dos sistemes independents: un de ventilació, amb
recuperadors de calor i el 100% d’aire exterior, a sota de les aules amb funcionament
independent amb una sonda de CO2; i un altre sistema de climatització amb climatitzadors que
recirculen l’aire i el refreden o escalfen amb un termòstat. Les bateries de tots aquests equips
s’alimentaran de les canonades que ja existeixen a la Facultat i que aporten aigua freda o
calenta de climatització. Les bateries dels recuperadors serveixen per impulsar l’aire de
ventilació a la temperatura de retorn de l’aire condicionat, per no generar càrrega tèrmica a
l’interior de les mateixes. Mentre que les bateries dels climatitzadors s’encarregaran de
contrarestar la càrrega tèrmica de la sala (persones, llums, ordinadors, transmissió de parets i
radiació). Amb aquest projecte també es faran més accessos a la zona sota les aules
(semisoterranis) per poder accedir-hi i poder muntar els equips recuperadors i, posteriorment,
fer el manteniment i les reparacions corresponents.
Aquesta obra s’ha de contractar a una empresa externa ja que aquesta actuació no pot ser
executada per personal propi de la Universitat de Barcelona.
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c) Durada del contracte / termini d’execució i pròrrogues:
El termini d’execució de les obres es preveu en un màxim de 6 mesos (182 dies naturals)
d) Valor estimat del Contracte (VEC).
El valor estimat d’aquest contracte és de 743.801,65 € (IVA exclòs).
e) Pressupost base de licitació
Base imposable

IVA Tipus: 21%

TOTAL

743.801,65 €

156.198,35 €

900.000,00 €

La base imposable s’ha calculat tenint en compte que 625.043,41 € corresponen al pressupost
d’execució material, 81.255,64 € a despeses generals i 37.502,60 € € al benefici industrial.
CPV: 45331220-4. Treballs d’instal·lació d’aire condicionat
f)

Finançament
PIU
Autorització de la despesa número 300117683 de 8 d’abril de 2022, aprovada en data 4 de
maig de 2022 pel Consell Social de la Universitat de Barcelona.

g) Proposta de tramitació i procediment
Aquest expedient es tramitarà per via ordinària i procediment obert no 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 l’objecte del contracte, obres
d’instal·lació de climatització i ventilació de les aules 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008,
1009, 1010 i 1011 de l’Edifici 690 de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de
Barcelona, a tal efecte s’incoa l’expedient 2022/92 i s’ordena la seva tramitació per
procediment obert i via ordinària
Barcelona,

Joan Guàrdia Olmos
Rector de la Universitat de Barcelona
Òrgan de contractació
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