INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL
CONTRACTE DE SERVEIS PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA REDACCIÓ DEL
PROJECTE BÀSIC, EL PROJECTE EXECUTIU I LA POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA DE
LES OBRES DE REHABILITACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL
MNACTEC (MUSEU NACIONAL DE LA CIÈNCIA I TÈCNICA DE CATALUNYA), A
TERRASSA. CLAU: APC-22275, FINANÇAT AMB FONS EUROPEUS PROVINETS DEL
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UE NEXT GENERATION EU EN EL MARC DEL PROGRAMA D'IMPULS A LA
REHABILITACIÓ DELS EDIFICIS PÚBLICS (PIREP)
1) Antecedents
En data 7 de juliol de 2022 el Secretari General del Departament de Economia i Hisenda,
encarregà a Infraestructures.cat la redacció del projecte “Obres de rehabilitació i millora de
l'eficiència energètica del mNACTEC (Museu Nacional de la Ciència i Tècnica de Catalunya),
a Terrassa. Clau : APC-22275”.
Aquest projecte correspon a una obra prevista dins la clau “Projectes PIREP ECO-22002”
en el Programa d’Encàrrec d’Actuacions (PEA) d’Infraestructures.cat en relació amb les
actuacions i aportacions del Departament d’Economia i Hisenda, aprovat per Govern el 26
de abril de 2022, i d’acord al conveni signat el 30 de desembre de 2021 entre el Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i la Comunitat Autònoma de Catalunya per l’execució
del Programa d’impuls a la rehabilitació d’edificis públics (PIREP).
2) Objecte del Concurs de projectes
L’objecte del contracte és el contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció
del projecte bàsic i d’execució, els tres certificats d’eficiència energètica, estat actual, del
projecte i el de l’obra acabada, l’estudi de seguretat i salut, l’annex de Compliment del CTEDB SI, el projecte d’activitats per a llicència ambiental i la tramitació de llicències d’obra, de
la “Redacció del projecte Obres de rehabilitació i millora de l'eficiència energètica del
mNACTEC (Museu Nacional de la Ciència i Tècnica de Catalunya), a Terrassa. Clau : APC22275”.
Durant el desenvolupament de la prestació de direcció d’obra, pot donar-se lloc a l’execució
eventual de redacció de projectes modificats autoritzats per l’Òrgan de Contractació.
En aquesta actuació aplica la LLEI 12/2017, del 6 de juliol, de l'arquitectura, segons el definit
en el seu article 12.
L’objecte d’aquest encàrrec es finançarà amb fons procedents del Mecanisme de
Recuperació i Resiliència (fons Next Generation EU). La política de palanca 1 liderada pel
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, en el component 2 –Implementació de
l'Agenda urbana espanyola–, compta amb el Pla de rehabilitació i regeneració urbana, i un
dels sis programes que constitueixen aquest component és el C02.I05, relatiu al Programa
d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics (PIREP). Aquest programa compta amb una part
de la inversió destinada a les comunitats i ciutats autònomes mitjançant transferència directa

de fons quina implementació, en el cas de Catalunya, s’ha instrumentat mitjançant el conveni
signat el 30 de desembre de 2021.
3) Necessitat d’externalització.
Infraestructures.cat, atès el volum d’estudis i projectes que li són encarregats i la seva
dotació de personal, no pot realitzar les assistències inherents a l’execució d’aquests amb
mitjans personals propis, essent la funció d’aquest personal el seguiment i la supervisió
tècnica i administrativa dels estudis i projectes i la coordinació dels diferents serveis
externalitzats associats a l’execució de l’encàrrec.
És per això que cal dur a terme la contractació externa dels serveis a dalt esmentats, la
funció principal dels quals és la comprovació, vigilància, valoració i control de l’execució
correcte de l’encàrrec contractat en condicions satisfactòries de seguretat, eficiència, qualitat
i respecte al medi ambient que haurà de ser realitzada per un equip encapçalat per un tècnic
titulat competent.
4) Divisió en lots
Les tasques de l’assistència tècnica de la redacció del projecte constructiu, són desenvolupar
una proposta integrada els aspectes tècnics, estètics, urbanístic, mediambientals i la totalitat
dels treballs i serveis a realitzar, inclosos les solucions projectades, els càlculs, les
definicions, els amidaments i el altres continguts del projecte per assolir els requisits
necessaris per a la correcta i complerta definició de les obres a executar.
Les tasques de Direcció d’Obra són dirigir el desenvolupament de l’obra en els aspectes
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix,
la llicència d’edificació i demès autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb
l’objecte d’assegurar la seva adequació al fi proposat i per motius de coordinació i
responsabilitat no es possible subdividir o lotitzar aquesta assistència.

5)

Dades econòmiques.

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a l’article 100 i
101 de la LCSP d’acord amb la tipologia del contracte, segons el detall en el Pec de clàusules
administratives.
Les 5 propostes millor classificades que hagin obtingut la millor puntuació en fase de concurs
rebran un premi de: 4.000,00 € (IVA no inclòs) cadascú.
El Pressupost base de licitació del contracte es fixa en 280.978,62 € (IVA no inclòs),
339.984,13 € (IVA inclòs), desglossats en 172.530,73 € (IVA no inclòs) en pressupost de
redacció del projecte, 73.941,74 € (IVA no inclòs) en pressupost de Direcció d’Obra i
34.506,15 € en pressupost màxim per la redacció de projectes modificats.

Aquest costos inclouen la redacció del projecte bàsic i d’execució, els tres certificats
d’eficiència energètica, estat actual, del projecte i el de l’obra acabada, l’estudi de seguretat
i salut, l’annex de Compliment del CTE-DB SI, el projecte d’activitats per a llicència ambiental
i la tramitació de llicències d’obra.
A l’efecte, s’han tingut en compte els costos directes de l’equip (sous, plus i dietes de l’Autor
del Projecte i del personal col·laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues,
etc.) i uns costos indirectes i despeses diverses (despeses generals i d’empresa, lloguers,
amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport per desplaçaments,
material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc.).
El pressupost de la redacció del projecte es desglossa en 155.277,66 € (IVA no inclòs) en
despeses directes i 17.253,07 € (IVA no inclòs) en despeses indirectes. El pressupost de la
Direcció d’Obra es desglossa en 66.547,57 € (IVA no inclòs) despeses directes i 7.394,17 €
(IVA no inclòs) en despeses indirectes.
El valor estimat del contracte és de 296.978,62 € (IVA no inclòs).
Aquest contracte està finançat amb càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i
Resiliència de la Unió Europea – Next Generation EU en el marc del Programa d'Impuls a la
Rehabilitació dels Edificis Públics (PIREP) i es troba subjecte als controls de la Comissió
Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i
al dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte, així com a les normes
sobre conservació de la documentació, d’acord amb el que disposa l’article 132 del
Reglament financer.

6) Requisits d’aptitud dels licitadors
Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no
discriminació i proporcionalitat que han de regir en la contractació administrativa, els requisits
de solvència que s’hauran d'exigir als licitadors per a participar en aquest procediment
d'adjudicació, d’acord amb l’article 86 i següents de la Llei de Contractes del Sector Públic i
amb el Plec de Clàusules Administratives, que es proposa aplicar son:
-

Solvència econòmica i financera:
En relació a la disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos
professionals vigent fins a la finalització del termini de presentació d’ofertes, haurà
de ser d’un import no inferior a 150.000 euros.

-

Solvència tècnica o professional:

Titulació professional, perfil (especialitzat), experiència i dedicació mínima de l’Equip
redactor que executarà el contracte la/les següent/s:
a) Autor del Projecte i Director d’obra:
Titulació: Arquitecte o titulació equivalent o titulació comunitària homologable
Perfil: -

Dedicació requerida per a la redacció del projecte: 50 %
Tenen la consideració de "TREBALLS SIMILARS" en relació a l'experiència mínima
específica requerida la/les següents:
Tipologia: Projectes de reforma en edificis del sector terciari. No es consideren dins
el sector terciari edificis d'habitatges o edificis industrials. Import mínim: 600.000,00
€, (IVA no inclòs)
b) Resta de tècnics:
Tècnic 1: Sostenibilitat i eficiència energètica
Titulació: Arquitecte / Enginyer / Arquitecte Tècnic / Enginyer edificació o titulació
equivalent o titulació comunitària homologable
Perfil: Especialista en sostenibilitat
Tècnic 2: Responsable de l'àrea d’amidaments i pressupost i Control de Qualitat
Titulació: Tècnic amb titulació competent
Perfil: Especialista en amidaments pressupost i Control de Qualitat
Tècnic 3: Responsable de l'àrea de seguretat i salut
Titulació: Tècnic amb titulació competent
Perfil: Tècnic 4: Responsable de l'àrea de Control Ambiental
Titulació: Tècnic amb titulació competent
Perfil: Tècnic 5: Responsable de l'àrea de Instal·lacions
Titulació: Arquitecte / Enginyer o Enginyer Tècnic o titulació comunitària homologable
Perfil: Especialista en instal·lacions
Amb aquests criteris considera complert el requeriment previst a l’art. 16.1.b) del Decret llei
5/2021.
7) Tramitació. Procediment.
Es tracta d’una licitació de contracte de serveis subjecta a regulació harmonitzada,
segons s’estableix en els articles 19 i 22 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en
endavant, LCSP), atès el valor estimat del contracte; tramitada mitjançant concurs de
projectes amb intervenció de jurat per l’aplicació de la llei 12/2017, del 6 de juliol, de
l'arquitectura, d'acord amb allò establert per l’article 131, els articles inclosos en la Subsecció
7a de Normes especials aplicables als concursos de projectes (183, 184, 185, 186, i 187) i
l’article 317 de l’esmentada Llei, atès que tot empresari interessat podrà presentar una oferta
restant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.

La licitació es tramitarà per urgència segons l’article 119 LCSP, i d’acord amb l’article 17.2
del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i
del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic
(en endavant, Decret llei 5/2021). Els motius que justifiquen l’extraordinària urgència en la
tramitació de l’expedient deriven dels breus terminis establerts per la normativa europea per
a contreure la despesa i per a executar-la quan es tracta d’expedients que, com aquest,
estan finançats amb fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i Programa
PIREP, així com de la necessitat de garantir la gestió eficient d’aquests fons, en els termes
del Reial decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, i del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer.
Als efectes del previst en l’article 16.1.a) del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual
s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del
Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, aquest contracte no es divideix en lots. Les
tasques de l’assistència tècnica de la redacció del projecte constructiu, són desenvolupar
una proposta integrada els aspectes tècnics, estètics, urbanístic, mediambientals i la totalitat
dels treballs i serveis a realitzar, inclosos les solucions projectades, els càlculs, les
definicions, els amidaments i el altres continguts del projecte per assolir els requisits
necessaris per a la correcta i complerta definició de les obres a executar.
8) Criteris de valoració
Els criteris de valoració de les propostes gràfiques són els previstos en l’annex 6 del Plec.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUINA EVALUACIÓ DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR (FINS
A 70 PUNTS)
2- En relació a la proposta d’intervenció a l’edifici existent .............................. 0 - 20 punts
3- En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta ................................ 0 - 20 punts
4- En relació a la sostenibilitat i eficiència energètica de la proposta ............ 0 - 20 punts
5- En relació a la economia de la proposta ................................................... 0 - 10 punts
El Jurat procedirà a l’anàlisi i valoració de les Propostes gràfiques desenvolupades d’acord
amb els criteris de valoració sotmesos a judici de valor establerts a l’annex 6.
El Jurat emetrà un dictamen o decisió final, que constarà en un informe, signat pels seus
membres, on hi figurarà la classificació de les propostes per ordre decreixent en funció de la
puntuació obtinguda, amb les observacions i mencions que estimi oportunes.
Coneguda la Identitat dels licitadors de les Propostes gràfiques classificades pel Jurat, el
departament de la Divisió d’Edificació d’Infraestructures.cat procedirà a verificar la
compatibilitat de l’Autor/s del projecte de la millor proposta puntuada pel Jurat.
9) Documentació a presentar pels licitadors
Per la present actuació no aplica el compromís de compliment dels objectius bàsics i propostes
d’acció BIM. No es preveu la utilització de la metodologia BIM.

Contingut de la proposta gràfica: Es presentarà 1 panell Din-A3 seguint els criteris orientatius definits
en l’annex 3.

10) Condicions de la contractació posterior
-

Objecte del contracte:

Dins l’àmbit del projecte executiu, la redacció del projecte bàsic, l’estudi de seguretat i salut
(bàsic), l’estudi geotècnic (si s'escau) i el projecte d’activitats per a la llicència ambiental, dins
l’àmbit del projecte bàsic; i, la redacció del projecte executiu, l’estudi de seguretat i salut
(executiu) i les certificacions d’eficiència energètica del edifici abans de la intervenció, (si
s’escau) i del projecte, totes aquestes certificacions d’eficiència energètica s’han de fer amb
el programa detallat en la fitxa de característiques dintre del Annexos, i estan inclosos els
costos derivats de les seves tramitacions i les taxes derivades de l’obtenció dels certificats
davant l’ICAEN en aquells casos en els que sigui necessari, i la tramitació de llicència d'obres.
Dins l’àmbit de la direcció d’obra, que inclou la pròpia direcció de l’obra, la certificació
d’eficiència energètica de l’obra final, aquesta certificació final haurà de demostrar, com a
mínim, una reducció de un 30% en consum d’energia primària, inclou el seguiment del pla
de gestió de residus per la reutilització i reciclatge del 70% dels residus generats, i la
certificació d’execució d’obres i instal·lacions segons la llicència ambiental.
-

Terminis d’execució del contracte

Termini per al lliurament dels treballs: 4 mesos.
Fita 1: lliurament del projecte bàsic, a la meitat del termini de redacció del projecte: 2 mesos
a partir de la signatura del contracte.
Fita 2: lliurament Projecte Executiu Maqueta, 3 mesos a partir de la signatura del contracte.
Fita 3: lliurament Projecte Executiu Definitiu: 4 mesos a partir de la signatura del contracte.
- Aquest terminis inclouen:
• Les justificacions i correccions necessàries per a donar resposta a totes les revisions
(tant les inicials com les successives).
- També s'inclouen l'enquadernació i lliurament del Projecte Executiu Definitiu.
Termini per a la revisió dels treballs lliurats i aprovació del projecte per l’òrgan competent de
l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de l’objecte del contracte: fins a 4
mesos. Una vegada lliurats els treballs, Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió durant
un termini de fins a un mes a comptar des de la data de lliurament, i posteriorment
Infraestructures.cat donarà trasllat d’aquests treballs a l’òrgan competent de l’Administració
de la Generalitat/sector públic o del titular de l’objecte del contracte per a l’aprovació del
projecte dintre dels 3 mesos posteriors al seu trasllat.

Possibilitat d’ampliació de termini: segons el previst en la clàusula 23 del Plec relativa al
Compliment del Termini d’execució del contracte.
Es preveu com a data d’inici del contracte el proper mes de maig de 2023.
-

Condicions especials d’execució / obligacions essencials del contracte

En l’establiment de condicions especials d’execució s’ha tingut present el que disposa
l’article 16.1.d ) del Decret llei 5/2021.
-

És condició especial d’execució del contracte:
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus
subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona jurídica o empresari
persona física amb treballadors contractats sense perjudici de les millores que es
puguin establir.
b) El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15
del Plec.
c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula respectiva
del Plec, a efectes de comprovació de pagaments per part de l’Adjudicatari als
subcontractistes:
o

Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al
30% del preu del contracte.

d) El compliment de l’empresa contractista –i també, si s’escau, l’empresa o les
empreses subcontractistes– de les obligacions d’informació previstes en l’article
8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el
sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, les quals
inclouen els aspectes següents:
- NIF del contractista o subcontractistes.
- Nom o raó social.
- Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes.
- Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques
implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és
aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals segons l’annex 7 del
PCAP NSP.
- Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió
segons l’annex 8 del PCAP NSP.
- Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris,
professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al
cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat
efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de
licitació.

e) El compliment per l’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses
subcontractistes– d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final
dels fons en la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de
setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la informació a
proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al
seguiment del compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària i
comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació
i resiliència.
f)

-

L’obligació de l’empresa o les empreses contractistes d’emplenar la declaració
d’absència de conflicte d’interès – DACI- d’acord amb l’annex 6 del PCAP NSP.

Té caràcter d’obligació essencial del contracte:
a) La condició especial d’execució esmentada de compliment del Conveni Sectorial
i territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus subcontractistes en cas que el
licitador sigui persona jurídica o empresari persona física amb treballadors
contractats, i el pagament durant l'execució del contracte dels salaris per part de
l’Adjudicatari als treballadors adscrits als contracte, i si no ho fos, tindrà caràcter
d’obligació essencial del contracte el compliment dels Principis ètics i regles de
conducta previstos en la clàusula 15 del Plec.
b) L’adscripció al contracte de l’Equip tècnic designat d’acord als requisits previstos
en la clàusula 7.2.B.2) del Plec i l’Apartat 9 del Quadre de característiques.
c) El compliment de les fites i objectius establertes en l’Apartat corresponent del
Quadre de característiques.

-

-

Subcontractació
-

De conformitat amb l’article 215.2.e) en relació amb l’article 75.4 LCSP, i als efectes
de donar compliment a l’establert a l’article 16.1 g del Decret llei 5/2021, els treballs
que haurà de desenvolupar l’Autor/s del projecte hauran de ser executats directament
per l’adjudicatari (o, en cas d’unió temporal d’empreses, per un participant en la
mateixa) sense possibilitat de subcontractar-los. Això inclou qualsevol treball que
hagi d’executar l’Autor/s d’acord amb el contracte. Aquesta restricció es justifica per
l’especial naturalesa de les tasques a desenvolupar per l’Autor a la vista de les
funcions i responsabilitats que assumeix d’acord amb la normativa vigent.

-

La redacció de projectes modificats no podrà ser objecte de subcontractació atès que
l’Autoria dels projectes modificats haurà de recaure necessàriament en el Autor/s
Redactor/s designat/s per l’Adjudicatari, sense perjudici de l’excepcionalitat per
motius d’especificitat tècnica prevista en la clàusula 1 del PCAP NSP.

Altres especificitats i condicions del contracte
-

No es preveu la realització de treballs de geotècnia.

-

-

A efectes de formalitzar els contractes, l’Adjudicatari haurà de disposar d’una
l’assegurança d’indemnització per riscos professionals per un import igual o superior
a 450.000 euros.

Modificació del contracte prevista
-

No es preveu modificació del contracte.

12) Penalitats
Sens perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre el
contracte d’acord amb la clàusula 37 del Plec de clàusules Administratives particulars,
aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les següents causes:
1. Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció del projecte bàsic i
executiu:
- Incompliment del termini parcial de lliurament del projecte.
- Incompliment del termini final de lliurament del projecte.
- Incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels treballs.
- Incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip redactor.
2. Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció d’obra:
- Incompliment del termini de substitució del personal de l’equip de Direcció
d’obra.
- Compliment defectuós o incompliment de les obligacions que pertoquen a la
Direcció de l’obra.
- Incompliment del termini de lliurament de la Documentació Tècnica de l’Obra
Executada al Director d’execució de l’obra.
3. Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projectes
modificats:
- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en
l’encàrrec de redacció.
4. Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte:
- Incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions
essencials del contracte.
- Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació.
Infraestructures.cat podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de
les obligacions dimanants del contracte.
Particularment, en relació al compliment de fites i objectius establerts al pels de clàusules,
l'Adjudicatari haurà de facilitar, en temps i forma, la informació que li sigui requerida per
acreditar el compliment de les fites i objectius fixats. La manca de lliurament d’aquesta
informació o el seu lliurament incomplert fora de termini o sense respectar les especificacions
del Plec i del PPT, podrà ser considerada causa d'incompliment. En cas d'incompliment per

l’Adjudicatari de les fites i objectius establerts, donarà lloc a la imposició de les
penalitzacions. L’incompliment de les fites i objectius establerts, atès el seu caràcter de
condició essencial d’execució és causa de resolució del contracte.

